ЗВІТ
директора Приватного вищого навчального закладу
«Фінансово-правовий коледж»
за 2017-2018 н.р.
Освіта - основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави,
запорука майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної,
соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства.
Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний
потенціал
добробуту

суспільства.
людей,

Освіта

є

стратегічним

забезпечення

національних

ресурсом
інтересів,

поліпшення
зміцнення

авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені.
Сьогодні успішною моделлю освіти можна вважати таку, яка не просто
дає знання, але й вчить збільшувати і поглиблювати ці знання та
використовувати у різних ситуаціях, допомагає людині успішно жити. Тому
якісна професійна освіта має давати актуальні теоретичні знання, формувати
фахові уміння та навички, сприяти розвитку критичного мислення, навичок
міжособистісного спілкування та кооперації, самореалізації особистості у
кар’єрі та особистому житті. Ідеальна модель такої освіти передбачає
наявність таких трьох важливих складових: знання (визначає, що людина
знає та розуміє), навички (як людина використовує набуті знання), розвиток
особистості (як люди поводять себе, чим займаються, до чого прагнуть), що
дозволить особистості комплексно підходити до проектування та реалізації
життєвої траєкторії (як людина мислить та адаптується до світу,
продовжуючи розвиватись, зростати для досягнення власних життєвих
цілей).
Професійна підготовка фахівців у Коледжі здійснюється через
проектування та реалізацію освітнього середовища навчального закладу, яке
б максимально сприяло підготовці випускника, що є конкурентоспроможним
на ринку праці, здатним до продовження навчання за наступним ступенем

освіти, саморозвитку та самореалізації. Аналіз діяльності Коледжу базується
на порівняльному аналізі стану компонентів освітнього середовища за
звітний період з попереднім звітним періодом з метою виокремлення
позитивних зрушень у формуванні освітньої послуги.
Виклики, з якими нам доведеться справлятися:
-

коригування

рівня

базової

підготовки

першокурсників;

сприяння

формування у них навичок навчання, в т.ч самостійної роботи;
- формування стійкої мотивації до навчання серед студентів усіх курсів та
спеціальностей (це стосується і відвідування занять, і рівня освітніх
досягнень);
- превентивна робота зі збереження контингенту студентів;
- підготовка студентів 2 курсу до ЗНО з української мови і літератури, що є
обов’язковим у цьому році;
- супровід студентів соціально незахищених категорій (в цьому навчальному
році вони становлять 10% від загальної чисельності студентів);
- підтримка та соціальна взаємодія зі студентами, що мешкають в
гуртожитках та винаймають житло (тобто живуть без батьків);
- вивищення іншомовної компетентності студентів, яка сьогодні є нагальною
потребою;
- спонукання студентів до використання освітнього потенціалу не тільки
середовища Коледжу, але й столиці для фахової освіти, загальнокультурного
та особистісного розвитку.
Без сумніву, успішність діяльності будь-якої освітньої організації, у
значній мірі залежить від людського капіталу науково-педагогічного
колективу. Сьогодні освітній процес у коледжі забезпечується 105
працівниками. Серед яких викладацький склад – це 77 осіб, з яких 41 особа
працює у штаті, 36 – це фахівці, залучені на засадах сумісництва. Колектив
Коледжу системно працює з підвищенням своє кваліфікації. Системне
вивищення фахової компетентності викладацького складу - це одне із
нагальних наших завдань.

У 2017-2018 навчальному році Фінансово-правовий коледж успішно
пройшов

акредитацію
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Правознавство.

У

відповідності до експертних висновків перед колективом нашого закладу
вищої освіти стоять наступні завдання:
- у рамках підвищення академічної мобільності закладу вищої освіти
сприяти проходженню стажування (підвищення кваліфікації) науковопедагогічним

складом

у

закордонних

закладах

вищої

освіти

та

налагодженню міжнародних зав’язків у сфері освіти;
- сприяти збільшенню кількості публікацій науково-педагогічого
складу Коледжу у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних
баз даних, зокрема Scopus та Web of Science Core Collection;
-

забезпечити

навчально-методичною

літературою

навчальні

дисципліни «Адміністративний процес», «Екологічне право Європейського
Союзу»;
- запровадити репозитарій навчальних та наукових видань;
- продовжити роботу щодо мультимедійного забезпечення освітнього
процесу в Коледжі.
Реалізуючи нові підходи до організації освітнього процесу, викладачі
розробили нові пакети для діагностики освітніх результатів студентів на
етапі проміжного та підсумкового контролю. Враховано, що завдання мають
бути складені на компетентних засадах. Екзамени відбуваються письмово, у
присутності комісії, роботи для перевірки кодуються. Такі заходи
забезпечують об’єктивність процесу оцінювання освітніх результатів
студентів.
За навчальними планами у Коледжі реалізовується 6 видів практик.
Забезпечення базами практик здійснюється як з планових установ,
затверджених Департаментом освіти і науки, Виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), так і через
укладання відповідних договорів з державними органами, установами,
організаціями та підприємствами різних галузей господарства. Також

практикується укладення договорів на практику в окремих випадках з
ініціативи студента на конкретний період практики.
У Коледжі постійно удосконалюється система управління та механізми
прийняття

управлінських

рішень.

Здійснюється

перспективне

(довготермінове) та актуальне планування роботи. Планування роботи на
тиждень дозволяє реалізувати контроль за якістю різних заходів та
моніторити як їхній перебіг, так і результати. Приємно відмітити, що у
переважній більшості випадків плани заходів на тиждень формуються
вчасно, що забезпечує належне інформування співробітників.
Чітко працює система керівництва на рівні заступників директора за
основними напрямами діяльності освітнього закладу. Задовільно функціонує
керівництво на рівні завідувачів відділення, однак, менеджерські технології
на цьому рівні потребують осучаснення та оновлення.
Коледж має усталену, систему навчально-методичної роботи. В
минулому році відбулись 10 засідань Педагогічної ради Коледжу, на яких
вирішувались важливі питання діяльності освітньої організації. Функціонує
Методична рада Коледжу. Досвід її діяльності та збільшення чисельності
педагогічних працівників, що навчаються в аспірантурі, показав необхідність
розгляду на засіданні Методичної ради основних результатів наукових
пошуків здобувачів наукових ступенів з метою імплементації їх в освітній
процес. З початку поточного навчального року ця практика набула нового
звучання та поширена на широкий перелік навчальних дисциплін. За два
місяці поточного навчального року вже проведено понад 60 таких занять.
Активно запроваджуємо сучасні технології навчання. У цьому
контексті є ще великі потенційні можливості для покращення освітнього
процесу. Продовжуємо практику презентації освітніх результатів через
творчі роботи студентів, друкування наукових розробок студентів різних
спеціальностей за результатами практики в професійних часописах;
різноманітних проектах. Студенти залучені до роботи в наукових гуртках. На
сьогодні працює 5 наукових гуртків, системність роботи яких заслуговує на

схвальну оцінку. Діяльність наукових гуртків спрямовується Науковим
товариством студентів.
Склад Наукового товариства студентів:
Голова - Пєхтєрєва Віра Сергіївна
Заступник голови - Суржик Катерина Русланівна
Члени НТС - Пізенцалі Антон Дмитрович
Удальцова Вікторія Сергіївна
Бондарчук Юлія Володимирівна
Єрдакій Михайло Валерійович
Логвін Наталія В’ячеславівна
Шапран Анастасія Вікторівна
Луцюк Анастасія Віталіївна
Пономарчук Наталія Олегівна
Участь студентів Коледжу у наукових конференціях 2017-2018 н.р.:
1. Змагання «Модель Міжнародного Суду ООН». Студенти здобули 2
місце.
Склад команди: Шаповал Микита Сергійович – 4 курс, юридичний
факультет;
Вечер Дмитро Вікторович – 3 курс, юридичний факультет;
Костюченко Дмитро Сергійович – 3 курс, юридичний факультет;
Яхно Денис Олександрович – 3 курс, юридичний факультет.
2. ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції та
перспективи розвитку фінансової системи України» (28-29 вересня
2017 року).
Учасники: Бурла Ніка Олександрівна – 4 курс, економічний факультет.
Линець Андрій Олександрович – 4 курс, економічний факультет.
Морозова Анастасія Дмитрівна – 4 курс, економічний факультет.
Пєхтєрєва Віра Сергіївна – 4 курс, економічний факультет.
Суржик Катерина Русланівна – 4 курс, економічний факультет.
Шаман Яна Олегівна – 4 курс, економічний факультет.

Шевченко Аліна Олександрівна – 4 курс, економічний факультет.
3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове забезпечення
соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів" 20 жовтня
2017р.
Учасник: Лисюк Ярослав Юрійович – 3 курс, юридичний факультет.
4. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічні
перспективи підприємництва в Україні» 26-27 жовтня 2017р.
Учасники: Гончарук Наталія Іванівна - 2 курс, економічний факультет;
Суржик Катерина Русланівна - 4 курс, економічний факультет;
Шевченко Аліна Олександрівна - 4 курс, економічний факультет;
5. Міжнародний Круглий стіл на тему: «Реформування вищої правової
освіти в Україні» 27 листопада 2017 р.
Учасники: Зікункова Аріна Геннадіївна – 3 курс, юридичний факультет;
Луцюк Анастасія Віталіївна– 3 курс, юридичний факультет;
Пономарчук Катерина Олегівна – 3 курс, юридичний факультет;
Алієв Самір – 2 курс, юридичний факультет;
Барановський Ігор Юрійович – 5 курс, юридичний факультет;
Довгань Марта Романівна – 3 курс, юридичний факультет;
Дончак Ольга Дмитрівна – 3 курс, юридичний факультет;
Зубрицька Христина Миколаївна – 3 курс, юридичний факультет;
Петрушенко Ольга Анатоліївна – 3 курс, юридичний факультет;
Приходько Юлія Олександрівна – 3 курс, юридичний факультет;
Ющенко-Гончар

Домініка-Ярина

Михайлівна

–

1

курс,

юридичний

факультет.
6. І Міжнародна науково-практична конференція: «Українське право й
законодавство за доби Української революції (1917-1921 рр.)» 30
листопада 2017.
Учасники: Довженко Богдана Миколаївна – 1 курс, юридичний факультет;
Пузир Владислава Сергіївна – 1 курс, юридичний факультет;
Лютий Святослав Ігорович – 1 курс, юридичний факультет;

Пісоцька Ольга Вікторівна – 1 курс, юридичний факультет;
Мусієнко Марія Андріївна – 1 курс, юридичний факультет;
Бердичевський Валентин Ігорович – 1 курс, юридичний факультет;
Сидоренко Олег Олегович – 1 курс, юридичний факультет;
Герасичева Вікторія Віталіївна – 1 курс, юридичний факультет.
7. ХІІІ Всеукраїнські змагання з кримінального права та процесу в м.
Одеса 25-26 листопада 2017р.
Учасники: Яхно Денис Олександрович – 3 курс, юридичний факультет;
Костюченко Дмитро Сергійович – 3 курс, юридичний факультет;
Вечер Дмитро Вікторович – 3 курс, юридичний факультет.
8. XVІ Міжнародна науково-практична конференція "Шевченківська
весна 2018: Економіка" 27-29 березня 2018 р.
Учасники: Морозова Анастасія Дмитрівна – 4 курс, економічний факультет;
Бурла Ніка Олександрівна – 4 курс, економічний факультет;
Суржик Катерина Русланівна – 4 курс, економічний факультет;
Шевченко Аліна Олександрівна – 4 курс, економічний факультет;
Шаман Яна Олегівна – 4 курс, економічний факультет;
Линець Андрій Олександрович – 4 курс, економічний факультет;
Гончарук Наталія Іванівна – 3 курс, економічний факультет;
Косенко Марина Олегівна – 3 курс, економічний факультет;
Бочарова Євєліна Євгенівна – 4 курс, економічний факультет;
Кириченко Маргарита Вікторівна – 4 курс, економічний факультет;
Предко Святослав Станіславович – 2 курс, економічний факультет;
Пєвнєв Нікіта Романович – 2 курс, економічний факультет;
Токарева Дар’я Дмитрівна – 2 курс, економічний факультет;
Удальцова Вікторія Сергіївна – 2 курс, економічний факультет;
Нізомова Катерина Сергіївна – 2 курс, економічний факультет.
9. Студентська науково-практична конференція "Актуальні проблеми
права та економіки: сучасність, перспективи розвитку".
Учасники: Грицун Юрій Юрійович – 1 курс, юридичний факультет;

Лостік Вікторія Юріївна – 2 курс, юридичний факультет;
Яковлева Тамара Олександрівна – 2 курс, юридичний факультет;
Кравченко Ніна Олександрівна – 3 курс, юридичний факультет;
Дончак Ольга Дмитрівна – 3 курс, юридичний факультет;
Ключанська Анжеліка Ярославівна – 2 курс, юридичний факультет;
Гонтар Діана Валентинівна – 3 курс, юридичний факультет;
Конопацька Катерина Емілівна – 3 курс, юридичний факультет;
Зубрицька Христина Миколаївна – 3 курс, юридичний факультет;
Рац Беатрисс Максимівна – 3 курс, юридичний факультет;
Лисюк Ярослав Юрійович – 3 курс, юридичний факультет;
Сергунін Єгор Вікторович – 3 курс, юридичний факультет;
Поправка Валерія Сергіївна – 3 курс, юридичний факультет;
Світла Христина Русланівна – 3 курс, юридичний факультет;
Пономарчук Катерина Олегівна – 3 курс, юридичний факультет;
Зікункова Аріна Геннадіївна – 3 курс, юридичний факультет;
Федорова Аліна В’ячеславівна – 2 курс, юридичний факультет;
Солоніна Світлана Олександрівна – 3 курс, юридичний факультет;
Войнова Анна Сергіївна – 3 курс, юридичний факультет;
Довгань Марта Романівна – 3 курс, юридичний факультет;
Луцюк Анастасія Віталіївна –3 курс, юридичний факультет;
Пєхтєрєва Віра Сергіївна – 4 курс, економічний факультет;
Кошіль Іван Валентинович – 4 курс, економічний факультет;
Катющенко Анастасія Віталіївна –2 курс, економічний факультет;
Михайлюк Юлія Володимирівна –3 курс, економічний факультет;
Шапран Анастасія Вікторівна – 3 курс, економічний факультет;
Колихан Анастасія Олександрівна – 3 курс, економічний факультет;
Ященко Владислав Олександрович – 3 курс, економічний факультет;
Бочарова Євєліна Євгенівна – 3 курс, економічний факультет;
Кириченко Маргарита Вікторівна – 2 курс, економічний факультет;
Бочарова Євєліна Євгенівна – 3 курс, економічний факультет;

Мигаль Вероніка Сергіївна – 3 курс, економічний факультет;
Пономарчук Наталія Олегівна – 3 курс, економічний факультет;
Удальцова Вікторія Сергіївна – 2 курс, економічний факультет;
Нізомова Катерина Сергіївна - 2 курс, економічний факультет;
Кругляк Яна Олександрівна – 2 курс, економічний факультет;
Булгаков Андрій Ігорович – 2 курс, економічний факультет;
Григор'єва Катерина Олександрівна – 1 курс, економічний факультет;
Гневковська Єва Павлівна – 2 курс, економічний факультет;
Шишлевський Володимир Олексійович – 2 курс, економічний факультет;
Токарева Дар'я Дмитрівна – 2 курс, економічний факультет;
Женжера Владислав Олександрович – 2 курс, економічний факультет;
Обламський Владислав Русланович – 2 курс, економічний факультет;
Пащенко Денис Юрійович – 2 курс, економічний факультет;
Певнєв Микита Романович – 2 курс, економічний факультет;
Предко Святослав Станіславович – 2 курс, економічний факультет;
Костюкевич Павло Володимирович – 1 курс, економічний факультет;
Кочерженко Тамара Олегівна – 2 курс, економічний факультет;
Черп Максим Дмитрович – 2 курс, економічний факультет;
Шахларов Ніхад Ніямеддін огли – 2 курс, економічний факультет;
Поліщук Маргарита Володимирівна – 2 курс, економічний факультет;
Азаренко Крістіна Костянтинівна – 3 курс, економічний факультет;
Кириченко Маргарита Вікторівна – 2 курс, економічний факультет;
Гончарук Наталія Іванівна – 3 курс, економічний факультет;
Косенко Марина Олегівна – 3 курс, економічний факультет;
Гончарук Наталія Іванівна – 3 курс, економічний факультет;
Косенко Марина Олегівна – 3 курс, економічний факультет;
10. Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика
адаптації законодавства України до законодавства ЄС» 08 червня 2018 р.
Учасники: Войнова Анна Сергіївна – 3 курс, юридичний факультет;
Дерій Валерія Валеріївна – 3 курс, юридичний факультет;

Довгань Марта Романівна – 3 курс, юридичний факультет;
Зікункова Аріна Геннадіївна – 3 курс, юридичний факультет;
Зубрицька Христина Миколаївна – 3 курс, юридичний факультет;
Пономарчук Катерина Олегівна – 3 курс, юридичний факультет;
Поправка Валерія Сергіївна – 3 курс, юридичний факультет;
Федорова Аліна В’ячеславівна – 3 курс, юридичний факультет;
Солоніна Світлана Олександрівна – 3 курс, юридичний факультет;
Дончак Ольга Дмитрівна – 3 курс, юридичний факультет.
В Коледжі добре налагоджена робота студентського самоврядування.
Студентська

Рада

є

ініціатором

численних

заходів:

розважальних,

просвітницьких, волонтерських, благодійних, професійно-спрямованих.
Колектив коледжу свідомо підтримує громадянські ініціативи, бере
участь у волонтерському русі, програмах.
Всього за звітний період проведено близько 80 інформаційномистецьких екскурсії до музеїв, галерей, парків, історичних пам’яток Києва,
України, країн Європейського Союзу.
Студенти Фінансово-правового коледжу в рамках проекту «Іnternational
institutions study visit – 2018», організованого за підтримки Центру
українсько-європейського
навчальний візит до

наукового

співробітництва,

продовжили

країн Європи. Цього року вони побували у Польщі -

Вроцлавському університеті. Студенти відвідали екскурсію університетом,
прослухали невелику лекцію про навчання в європейському Вузі, про його
становлення та розвиток. Наступний пункт призначення – Берлін. Впродовж
двох днів група знайомилася з найвизначнішими місцями та архітектурними
пам’ятками столиці: Бранденбурзькі ворота, Берлінський собор, головний
меморіал жертвам війни і тиранії в Німеччині та багато іншого. Особливим
для студентів

Коледжу був візит до будівлі німецького парламенту –

Рейхстагу (Reichstag Building). Побували у неперевершеному місті Гамбурзі
- відвідали Міжнародний трибунал з морського права (International Tribunal
for the Law of the Sea) – незалежна міжнародна судова інституція для

вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням та тлумаченням Конвенції
ООН по морському праву 1982 року. Студенти отримали чудову можливість
ознайомитися
Наступним

з

історією,

було

юриспруденцією

нідерландське

місто

та

Гаага.

справами

Трибуналу.

Студенти

відвідали

Міжнародний суд ООН – один із шести головних органів Організації
Об’єднаних Націй та головний судовий орган цієї установи. За сприяння
Центру українсько-європейського наукового співробітництва для групи було
підготовлено презентацію про історію та діяльність Міжнародного суду. Далі
прибули до Бельгії – чудове місто Брюссель. Візит до Європарламенту
виявився для студентів особливо цікавим і захоплюючим. Будівля
Європарламенту в Брюсселі є найбільшою у світі будовою, у якій
приймаються найважливіші рішення Європейського Союзу. Наступним
маршрутом була Франція. Останніми країнами в маршруті навчального
євротуру були не менш цікаві та привабливі Австрія – Відень . Справили
неабияке враження на групу палацові комплекси Відню – Палац Шенбрунн,
Палац Бельведер, Імператорський палац Хофбург, їх розміри та унікальний
архітектурний стиль, а також Віденська ратуш, що зачаровує своїм
неймовірним неоготичним стилем.
Ця системна робота сприяє соціалізації особистості не тільки в умовах
освітнього закладу, а й в умовах освітнього вітчизняного та зарубіжного
середовища, розвитку соціальної відповідальності, є неодмінною складовою
освітнього процесу, спрямованого на формування загальних та спеціальних
компетентностей майбутнього фахівця в квазіпрофесійних та соціальнокультурних умовах.
Нами проведене анкетування студентів коледжу з метою виявлення їх
задоволеності соціально-гуманітарною роботою в освітньому закладі.
На сьогодні (2017-2018 н.р.) в коледжі навчаються 5 майстрів спорту; 9
кандидатів у майстри спорту, 2016-17 н.р. 6 майстрів спорту; 11 кандидатів у
майстри спорту.

Владислав Женжера студент 2 курсу економічного факультету,
займається активно спортом і за призові місця нагороджений медалями:
2-ий тур Української ліги біатлоністів (2016), 1 місце.
Чемпіонат України з сучасного п’ятиборства серед юнаків і дівчат, столичне
«Гран-ПРІ», м. Львів (2016), 1 місце.
ІІІ етап Дитячої ліги біатлоністів/тріатлоністів, м. Львів (2016), 1 і 3 місця.
Чемпіонат України з сучасного п’ятиборства (2015), 1 місце. Чемпіонат
України з сучасного п’ятиборства (2016), 3 місце.
Чемпіонат України з триатлону (акватлону), м. Черкаси (2014) — 1 місце.
Олександр

Бублик студент 2

курсу економічного

факультету,

займається п’ятиборством з 12 років, виконав КМС з чотирьохборства:
плавання, стрільби, бігу, фехтування. За досягнення в естафеті на Чемпіонаті
світу в Єгипті (Хургада) зайняв 2 місце, а в Туреччині в особистому заліку —
1 місце.
Денис Пащенко студент 2 курсу економічного факультету коледжу
який нагороджений дипломом і медаллю за 2 місце на Всеукраїнському
турнірі з рукопашного бою. Змагання присвячені воїнам АТО, що віддали
своє життя за свободу України.
Тільки у 2017-2018 рр. наші студенти стали переможцями 5
міжнародних олімпіад (конкурсів, змагань). 11 – стали переможцями
Всеукраїнських олімпіад (конкурсів, змагань); 6 – призерами Всеукраїнських
олімпіад (конкурсів, змагань).
Студенти прийняли активну участь в забігу. Найкращий результат
серед наших студентів - 5:15.04, він належить студентці Науменко Діані,
вона зайняла 3 місце.
21 листопада 2017 року відбулися змагання з кулькової стрільби серед
команд закладів вищої освіти. Коледж представила команда студентів:
Бублик Олександр, Бублик Данило, Женжера Владислав, Шишлевський
Володимир.
У 2017-2018 навчальному році продовжено практику реального вибору

студентами дисциплін вільного вибору.
У

звітному

році

змінено

порядок

та

терміни

розподілення

навантаження: попереднє навантаження (згідно з фактичним контингентом
студентів старших курсів та плановим набором нових студентів) за
кафедрами розподіллено до середини червня. Це дало можливість кафедрам
більш якісно провести роботу щодо закріплення дисциплін за викладачами.
Попереднє навантаження було скориговане у серпні, після уточнення
контингенту студентів за результатами роботи приймальної комісії.
У звітному періоді було продовжено роботу кафедр щодо підготовки
опису навчальних дисциплін, зокрема дисциплін вільного вибору, в термінах
здобутих компетентностей. Проведено роботу з перегляду змісту і опису
дисциплін

згідно

з

вимогами

проектів

стандартів нового

переліку

спеціальностей.
Продовжено роботу із систематичного контролю проведення пар із
представленням відповідної інформації за допомогою системи Офіс 365.
Також

затверджується

робота

по

підготовці

навчально-методичних

комплексів.
З метою оптимізації обсягу документації кафедр, циклових комісій та
інших підрозділів та приведення їх номенклатури у відповідність до діючого
(оновленого) законодавства у січні та лютому поточного року Навчальнометодичним відділом та відділом кадрів та документального забезпечення
був проведений моніторинг ведення документації всіма підрозділами
Коледжу. За його результатами було виправлено ряд виявлених недоліків,
оновлено та скорочено перелік документів, необхідних для забезпечення не
тільки навчального процесу, але й всіх видів діяльності навчального закладу.
Продовжується комплексна реорганізація кафедр з урахуванням їхньої
функціональної доцільності та оптимізації структури Коледжу. На виконання
Законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту» розпочато побудову
внутрішньої

систему

забезпечення

якості

освіти.

В

Коледжі

використовуються такі компоненти внутрішньої системи забезпечення якості
освіти:
− відкриті лекції;
− залучення провідних фахівців до навчального процесу;
− численні презентації на цікаві та актуальні теми з багатьох
навчальних дисциплін;
− запровадження в навчальний процес англомовних лекцій.
У минулому навчальному році, як і планувалось, було проведено два
соціологічних опитування студентів і викладачів, в яких вивчались основні
аспекти діяльності Університету. Опитування студентів проводяться в
електронній формі. Зміст опитування був затверджений на засіданні Вченої
ради. У грудневому опитуванні взяли участь 601 студент, у травневому – 582.
Незалежне соціологічне опитування студентів – це дієвий оперативний
моніторинг діяльності Коледжу, що дозволяє адміністрації ухвалювати
управлінські рішення, спрямовані на покращення діяльності навчального
закладу, а також діяти відповідно до затверджених принципів та цінностей.
У відкритому форматі проведено тренінги та семінари:
1. Дводенний воркшоп на тему «Новації в процесуальних кодексах
України».
2. Зустріч з Джимом Дейвідсом, доктором права, доктором філософії,
професором Ріджінського університету (США) на тему: «Юридична освіта в
США та в Україні»
3. Лекція від проекту USAID «Трансформація фінансового сектору»,
«Основні аспекти фінансування».
4. Лекція

на тему: «Поведінкова економіка. Як ми приймаємо

фінансові рішення».
5. Дослідницький проект «Досвід євроінтеграції країн Європи для
України».
Загальна кількість осіб, які брали участь в тренінгах та семінарах,
становить понад 400 студентів різних спеціальностей.

Продовжується робота з інформатизації та автоматизації діяльності
Коледжу. Запроваджено та виконано перший етап проекту «Персональний
кабінет», який дає можливість підвищити якість процесів та їх інформаційне
забезпечення, впровадити типові стандарти та сервіси роботи з документами
та комунікацій в Коледжі на базі програмного забезпечення Офіс 365.
Зовнішніми та внутрішніми нагородами були відзначені працівники та
випускники Коледжу. Основним завданням виховного процесу за підзвітний
період стало формування випускника Коледжу як інтелектуально розвиненої
та конкурентоспроможної особистості з високими моральними рисами,
загальнолюдською

культурою,

здатної

до

соціалізації,

професійного

самовдосконалення, успішної інтеграції в усі сфери життя в умовах мінливої
реальності.
Пріоритетом

у

вихованні

студентської

молоді

серед

науково-

педагогічного колективу стали свідомо обрані життєві цінності, які
розкриваються через інтелектуальне, фізичне, психічне, соціальне та духовне
здоров’я. У 2017-2018 навчальному році реалізовано понад 50 студентських
проектів.
Студентська рада Коледжу зосередила увагу на таких основних
напрямах діяльності: розвиток студентського самоврядування, студентського
наукового товариства, організація корпоративних та календарних заходів,
участь у всеукраїнських та міських молодіжних проектах, заходах, акціях,
розвиток клубів та об’єднань за інтересами, благодійна діяльність.
Протягом

2017-2018

навчального

року

науково-педагогічними

працівниками Коледжу опубліковано:
Наукові статті –

наукові статті, з яких у виданнях, включених до
міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus
(Варшава, Польща) та в інших міжнародних фахових
виданнях.

Монографії –

одноособові або у співавторстві – 5.

Підручники –

4

Навчальні

14 (з них 6 – опубліковані штатними співробітниками

посібники –

одноособово або у співавторстві).

За даними кафедр Коледжу протягом 2017-2018 року штатними
науковими

та

науково-педагогічними

працівниками

захищено

2

кандидатських дисертацій.
Вагомим результатом 2017-2018 навчального року є проведення вдруге
в Україні на базі Коледжу другого етапу Студентської науково-практичної
студентської конференції на тему: «Актуальні проблеми права та економіки:
сучасність, перспективи розвитку». Протягом 2017-2018 навчального року в
організовано багато наукових заходів різного рівня та форми проведення,
зокрема:
1. Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика
адаптації законодавства України до законодавства ЄС» 8 червня 2018
року.
Організатори:

Фінансово-правовий

коледж,

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка, Центр вивчення проблем адаптації
законодавства України до законодавства ЄС.
2. ІІ Науково-практична студентська конференція «Актуальні проблеми
права та економіки: сучасність, перспективи розвитку» 11 квітня 2018
року.
Організатори: Фінансово-правовий коледж.
3. Міжнародний Круглий стіл на тему: «Реформування вищої правової
освіти в Україні» (за участю вчених США).
Організатори:

Фінансово-правовий

коледж,

Київський

національний

університет імені Тараса Шевченка, Інститут держави і права ім. В. М.
Корецького НАН України, Асоціація українських правників.
4. Проект «Іnternational institutions study visit – 2018».
Організатори: Фінансово-правовий коледж, Центр українсько-європейського
наукового співробітництва.

На сьогодні іноземні громадяни навчаються в Коледжі на 2 освітніх
програмах підготовчого відділення та рівня «молодший спеціаліст», ступенів
«бакалавр».
Загальна кількість іноземних студентів в Коледжі 21 особа. Протягом
2017-18 навчального року розширено і географію набору іноземців. На
сьогодні в Коледжі навчаються громадяни 5 країн світу. Підписано 7 нових
договорів про співпрацю у сфері набору іноземних студентів та слухачів для
навчання на програмах Університету.
Кількість студентів, що здобувають вищу освіту англійською мовою,
зросла до 39 осіб. Розпочато навчання за програмою з менеджменту,
викладання на якій здійснюється англійською мовою.
Водночас стан справ у галузі освіти, темпи та глибина перетворень не
повною мірою задовольняють потреби особистості, суспільства і держави.
Глобалізація,

зміна

технологій,

перехід

до

постіндустріального,

інформаційного суспільства, утвердження пріоритетів сталого розвитку, інші
властивості сучасній цивілізації риси зумовлюють розвиток людини як
головну мету, ключовий показник і основний важіль сучасного прогресу,
потребу в радикальній модернізації галузі, ставлять перед державою,
суспільством завдання забезпечити пріоритетність розвитку освіти і науки,
першочерговість розв’язання їх проблем.
Актуальним завданням є забезпечення доступності здобуття якісної
освіти протягом життя для всіх громадян та подальше утвердження її
національного характеру. Має постійно оновлюватися зміст освіти та
організація навчально-виховного процесу відповідно до демократичних
цінностей,

ринкових

засад

економіки,

сучасних

науково-технічних

досягнень. Критичним залишається стан фінансування освіти і науки,
недостатнім є рівень оплати праці працівників освіти і науки.

