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Візія КІБіТ 
Філософія КІБіТ. Вища освіта – це свобода сучасної людини, заклад вищої 

освіти є стартовим майданчиком для тих, хто обрав для себе шлях успіху 

Завдання КІБіТ. Навчити постійно набувати знання, діяти впевнено 
аналізуючи ситуації, досягати поставленого результату 

КІБіТ підтримує інтеграцію в світову систему вищої освіти, враховує 
загальні тенденції гармонізації освіти і одночасно зберігає та вдосконалює 
кращі традиції вітчизняної вищої школи. Дотримання Цілей сталого розвитку 
Глобального Договору ООН є пріорітетом Інституту. 

Глобальні Цілі сталого розвитку були затверджені у 2015 році на саміті 
ООН з питань сталого розвитку. За ініціативи Уряду України та за сприяння 
системи ООН в Україні протягом року тривав відкритий та інклюзивний процес 
адаптації ЦСР. Беручи до уваги принцип "нікого не залишити осторонь" та 
використовуючи широкий спектр інформаційних, статистичних та аналітичних 
матеріалів, була розроблена національна система ЦСР (86 завдань розвитку 
та 172 показники для моніторингу їх виконання). 

Ціль 4. Якісна освіта 

Ціль 7. Використання відновлюванної енергії 

Ціль 8. Достойні робочі місця й економічне зростання  
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Перелік нормативно-правових актів, на які спирається КІБіТ 

• Про освіту від 05 вересня 2017 року № 2145-VІІІ  
• Про вищу освіту від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ 
• Про ліцензування видів господарської діяльності  від 02 березня 

2015 року № 222-VIII 
• Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства від 22 

вересня 2011 року № 3773-VI 
• Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні від 

21 березня 1991 року № 875-XII 
• ESG (переклад українською) 

https://ihed.org.ua/recommends/standarty-i-rekomendatsiyi-shhodo-
zabezpechennya-yakosti-v-yevropejskomu-prostori-vyshhoyi-osvity-esg/  

• Національна рамка кваліфікацій (постанова КМУ) 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п  

• Впровадження локальних систем управління якістю в українських 
університетах (аналітичний звіт) 
http://www.edupolicy.org.ua/_dx/assets/images/Analit18ua_08-
5mm.pdf 

• Посилання на методичні рекомендації щодо побудови ВСЗЯ 
http://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-
content/uploads/sites/6/2018/03/qa-model.pdf  

• Академічна чесність як основа сталого розвитку університету 
http://www.edupolicy.org.ua/_dx/assets/images/Kniga160514_web.pdf  

 

 

Перевірки дотримання вимог пожежної безпеки, охорони праці та 
санітарних норм були проведені у квітні-травні 2019 року. 
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Наглядова рада 
Голова  

Венгер Анатолій Миколайович – директор консалтингової компанії 
«АЗІМУТ» 

Члени 

Гаврилюк Людмила Юріївна – директор ТОВ «АППРІАЛ Україна» 

Гур’єв Іван Володимирович – директор ТОВ «ЕНКОН» 

Клявін Динис Андрійович – заступник директора КП «Київводоканал» 

Козловський Віталій – директор страхової компанії «Укрфінстрах» 

Купріянова Олена Олександрівна – директор видавництва «КІМ» 

Лесник Олена Миколаївна – директор ТОВ «Лабораторія вбудованих 
систем» 

Надутенко Маргарита – головний спеціаліст «Словники України» НАН 
України 

Наум Віталій Миколайович – Голова ради Асоціації адвокатів  

Нерсісян Асмік – начальник управління залучення талантів «АЛЬФА-БАНК» 

Секретар 

Гусакова Анастасія – аккаунт-менеджер порталу RABOTA.UA 
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Професорсько-викладацький склад 
У Київському інституті бізнесу та технологій в Києві працює 50 викладачів. 

З них 33 штатних та 17 сумісників. 

Докторів наук 10 (4 штатних та 6 сумісників). 

Кандидатів наук 29 (21 штатних та 8 сумісників). 

 

Професорсько-викладацький склад працює на трьох кафедрах: 

• Кафедра економіки та підприємництва (випускова) 
• Кафедра психології (випускова) 
• Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін 

 

Викладачі кафедри беруть участь у науково-практичних конференціях та 
заходах УАРМБО, Британської ради, Erazmus+, Академій наук НАН України та 
провідних ЗВО України.  

 

22%

20%58%

Якісний склад
без ступеню

д.н.

к.н.
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У вересні затверджені групи забезпечення на кожну спеціальність у 
відповідності до контингенту студентів. 

 

Запрошені спікери: 

Єхануров Ю. І. – Президент Спілки малих, середніх та приватизованих 
підприємств України. 

Грушевська С. – професор кафедри психології Щецинського університету 
(Польща) 

Капаро О. – професор Університету Ліми (Перу) 

 

Виплата заробітної плати відбувалась без затримки і в повному обсязі 
впродовж 2019 року. 
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Робота Вченої ради 
1) Визначено стратегію розвитку на 15 років – розбудова Інституту по 

концепції Університету 3.0: університет пропонує більше гуманітарного 
змісту, управління змінами, проектувальні дисципліни, навчання у 
дослідницькому форматі, ведення командної проектної діяльності, 
автоматизація рутинної роботи, введення дистанційного навчання, 
відносини в університеті змінюються на поєднані ієрархічні та 
горизонтальні, введення мережевої комунікації, індивідуалізація 
взаємодій, відкритість університету зовнішньому світу, робота з бізнесом, 
владою, суспільством, викладач у університеті стає лідером та 
підприємцем, який набирає свою «команду» та створює новітні проектні 
наробки, допомагаю студенту орієнтуватися в різноманітті 
запропонованих ідентичностей та обрати свою, студент проходить 
становлення як метапрофесіонал, завдання університету – дати студенту 
метапрофесійні та особистісні компетентності, відкрите відношення до 
світу, здатність працювати у різноманітних умовах, командах, пошукову 
активність, здатність працювати з проблемами, використовуючи весь 
свій арсенал інтелектуальної діяльності. 

2) Акредитовано освітньо-професійну програму «Економіка» другого рівня 
вищої освіти, обсяг 100 осіб.  

3) На постійній основі здійснювалась внутрішня система моніторингу та 
забезпечення якості освіти на п’яти рівнях, а саме: 

На першому рівні здійснені опитування здобувачів вищої освіти у гугл-
формах. 

На другому рівні викладачі кафедр при безпосередньому керівництві 
гаранта освітньої програми та завідувача кафедри осучаснені навчально-
методичні матеріали, розроблені гугл класи по силабусам дисциплін, 
проведені заходи щодо запобігання академічного плагіату. 

На третьому рівні декан здійснює контроль за матеріально-технічним 
забезпеченням освітньої діяльності, та в штатний розпис введена посада 
фахівця з якості освіти для перевірки якості проведення навчальних 
занять. 
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На четвертому рівні ректоратом прийнята стратегія запровадження 
стандарту ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги». 

На п’ятому рівні діяльність Наглядової ради спрямована на постійне 
покращення здатності Інституту виконувати вимоги усіх зацікавлених 
сторін до якості вищої освіти на основі результатів вивчення 
задоволеності її якістю випускників Інституту та роботодавців. У вересні-
жовтні проведені круглі столи з роботодавцями, викладачами та 
студентами/випускниками та ініційовано проведення дослідження 
компетентностей по системі Тюнінг. Результати дослідження будуть 
впроваджені у навчальному році 2020/2021. 

 

4) Вченою радою погоджені кандидатури на посади завідувачів кафедр, 
професорів і доцентів, директор бібліотеки, керівники філій. 

5) Протоколами засідань Вченої ради затверджені освітні програми та 
навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності; 
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6) Ухвалила основні напрями проведення наукових досліджень та 
інноваційної діяльності; у 2019 році КІБіТ отримав такі результати: 
Ставицький О. В. та Кушнір О. Я. отримали звання доцента, Яковлев В. Я. 
отримав науковий ступінь Doctor of Science (Technology), Гридковець Л. 
М. рекомендована до захисту докторської дисертації з психології. Видано 
3 номери фахового видання КІБіТ та оновлена редколегія з включенням 
міжнародних членів. 

7) Прийняті та оцінені звіти кафедр та наукової бібліотеки про науково-
педагогічну діяльність. 

8) Впродовж року Вчена рада погоджувала діяльність підготовчого 
відділення для іноземних громадян та здійснювана моніторинг навчання 
іноземців на першому освітньому рівні.  

9) Впродовж року Вчена рада погоджувала діяльність Приймальної комісії. 
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Публічна та громадська діяльність 
Ректор Яковлева О. В. є головою ради УАРМБО та проводить активну 

громадську діяльність.  

15 березня зустріч із солістами 
Національної опери України 

25 березня біла запрошена на 
святкування Дня Незалежності республіки 
Пакистан  

24 травня була спікером на «Business 
shot 5.0» 

18.07.2019 – зустріч з Віце-
президентом Африканського ради в Україні 
Діалло Ісса Садіо  

27 серпня День Незалежності Ісламської Республіки Афганістан 

15 вересня брала участь у конференції 
«Facing the Future» 
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20 вересня проведення 
ради УАРМБО 

24 вересня обговорення 
планів підготовки менеджерів з 
Головою комітету з освіти і 
науки ВР С. Бабаком 

 

 

28 вересня конференція «The 27th 
CEEMAN Annual Conference» 

16 жовтня відкрила 
всеукраїнський конкурс УАРМБО для 
студентів «LoNG - 2019». 
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25 доповідь на філософських читаннях присвячених пям’яті І. В. Бойченка. 

19 листопада 2019 року була модератором секції «Освіта» разом з З. 
Литвин та Н. Живаго на жіночому конгресі SHE. 

20 листопада обговороння концепції 
навчання впродовж життя з Президентом 
Української торгово-промислової палати Г. 
Чижиковим. 

 

Група 
випускників 
ЗАЄС 
відзначила 
високий рівень 
підготовки у 
КІБІТ та вручила 
Ректору подяку. 

16 грудня фінал 
конкурсу «LoNG 
- 2019». 
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Ректор проводить багаторічне 
дослідження творчості Т. Г. 
Шевченка, в Інституті 
представлена постійно діюча 
виставка «Шевченкініана», яка 
включає літографії творів 
Шевченка 1905 року видання, 
колекцію «Із Української 
старовини», альбом до 125 річчя 
Кобзаря, бібліотека та колекція 
декоративно-прикладного 
мистецтва пов’язаного з 
Шевченка та більш ніж 125 
бюстів Шевченка. 

Зустріч з Почесним консулом Республіки Гана в Україні доктором 
Альбертом С. Л. Кітчером. 
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20.09.2019 – підписання угоди про співпрацю з компанією «Harbin HuaYue 
Technology Research and Development»  

 

 

 

 

12.11.2019 – участь у 
засіданні Національного офісу 
Erasmus+ в Україні, Національної 
академії педагогічних наук України 
та Міністерства освіти і науки 
України. присвяченому презентації 
перспективних можливостей 
програми Erasmus + 
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ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Студент – дослідник – фахівець»  

 

ХХІІІ міжнародна науково-практична конференція 
«СТУДЕНТ –– ДОСЛІДНИК –– ФАХІВЕЦЬ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 травня 2019 року 
10:00 – 16:00 

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 
 
 

 
Коли  
 
16 травня 2019 року 
10:00 - 16:00 

Місце проведення  
 
провулок Зоряний 1/5, Київ 
 

Реєстрація 
 
9:30  - 10:00 у холі КІБіТ 
 

 
 
Секції 

 
u Креативна економіка: 360º творчого мислення 
u Суспільство в епоху змін: психологічний аспект 
u Глобальні тренди сучасності: гуманітарний аспект 
u Комп’ютерна інженерія: Хакатон 

 
 

Оформлення тез доповіді 
 
1. Ініціали, прізвище автора (авторів), місто. 
2. Назва доповіді. 
3. Прізвище та ініціали наукового керівника (для студентів). 
4. Текст тез. 
5. Список літератури в алфавітному порядку. 
6. При цитуванні джерела у тексті посилання оформити так: [1, с. 50]. 
7. Список джерел і літератури наприкінці тексту – в алфавітному порядку, оформлений згідно з вимогами 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 
8. Обсяг: до 7 000 символів з пробілами. 

Тези надсилаються файлом з розширенням .doc або .docх на адресу bibliot@kibit.edu.ua до 23 квітня 2019 року. 
 
 
Робочі мови конференції 
 

   

Довідки за телефоном 
 
063-252-28-55 
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Профорієнтаційна робота 
за 2018-2019 навчальний рік 

27.04.2018 р. – зустріч з учнями 10-го класу Краматорської ЗОШ у супроводі класного 
керівника в приміщенні КІБіТ. 

20.09.2018 – участь у воркшопі «Сервіс в навчальних закладах» (спікер - бізнес-
консультант одного з найуспішнішого бренду США «Chick-Fil-A» Пола Тернер). 

25.09.2018 – профорієнтаційна робота у загальноосвітній санаторній школі-інтернат № 19 
м. Києва. 

18.10.2018 – зустріч з 9-класниками загальноосвітньої санаторної школи-інтернат № 19 м. 
Києва в приміщенні КІБіТ.  

21-23.11.2018 – участь у Міжнародному форумі «Innovation Market». 

21.12.2018 – участь у щорічному форумі для працівників освіти «Liberal Arts: Лідерство в 
освіті». 

15.01.2019 – участь у регіональній нараді МОН, присвяченій Умовам вступу до ЗВО. 

19.03.2019, 27.03.2019, 19.04.2019, 23.04.2019, 24.04.2019 – розповсюдження рекламної 
продукції КІБіТ у новобудовах Подільського району м. Києва. 

10.04.2019 – профорієнтаційний захід у Баришівській ЗОШ на запрошення Баришівського 
районного Центру зайнятості. 
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16-19.05.2019 – участь у Тренінг-марафоні «Навчання – Якість – Моніторинг» в межах IX 
Міжнародного фестивалю «Світ психології».  

29.05.2019 – профорієнтаційний захід для слухачів підготовчих курсів за участю 
представників студентського самоврядування та викладачів – у приміщенні КІБіТ. 

за 2019-2020 навчальний рік 

05.10.2019 – участь у щорічному 
форумі для працівників освіти «Liberal 
Arts: Лідерство в освіті». 

10.10.2019 – проведення 
профорієнтаційної роботи студенткою 
IV курсу спеціальності "Психологія" 
Кузнецовою Ольгою у школі № 296 з 
поглибленим вивченням іноземної 
мови м. Києва 

01.11.2019 – підписання Меморандуму 
про співпрацю з Подільською 

районною філією Київського міського центру 
зайнятості. 

08.11.2019 – участь у «Дні кар’єри – 2019», 
організованому Києво-Святошинським 
районним центром зайнятості на базі ЗОШ № 
4 м. Вишневе. 

12.11.2019 – участь у профорієнтаційному 
заході "PROFI360", організованому Київським 
міським центром зайнятості на території ВДНГ 
(презентація розробки комп’ютерних ігор). 

14.11.2019 – тренінг для співробітників КІБіТ 
(м. Київ та філії) "Стратегія набору 2020". 
Зустріч 1. 

21.11.2019 – проведення профорієнтаційної 
роботи у ЗОШ № 242 м. Києва. 
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28.11.2019 – тренінг для співробітників КІБіТ "Стратегія набору 2020". Зустріч 2.  

06.12.2019 – проведення 
профорієнтаційної роботи у 
ЗОНЗ «Фінансовий ліцей» м. 
Києва в межах Дня Ліцею. 

09.12.2019 – участь у 
регіональній нараді МОН, 
присвяченій Умовам вступу до 
закладів вищої освіти у 2020 
році. 

10.12.2019 – Тренінг для співробітників 
КІБіТ "Стратегія набору 2020". Зустріч 
3. 

19.12.2019 – Конференція з захисту 
робіт МАН у ЗОНЗ «Фінансовий ліцей» 
м. Києва.  

Студенти КІБіТ беруть активну учать у 
профорієнтаційних заходах Інституту. 
Майбутні комп’ютерні інженери на 
виставці «PROFI360» 
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Міжнародна діяльність 
Почесні гості ХХІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції «Студент 
– дослідник – фахівець» (16.05.2019): 

u Креативна економіка: 360º творчого мислення 

Саркот Аріф Рашід, Голова Відділу 
торгово-економічних зв’язків Посольства 
Республіки Ірак в Україні 

u Суспільство в епоху змін: психологічний 
аспект 

Гулнар Турсінбаєва, Перший секретар 
Посольства Республіки Казахстан в Україні 

Річард Сандей Аладетоїнбо, Перший 
секретар Посольства Федеративної Республіки Нігерія в Україні 

u Глобальні тренди сучасності: 
гуманітарний аспект 

Ермек Канибекович Канибеков, 
Третій Секретар Посольства Киргизької Республіки в Україні 

u Комп’ютерна інженерія: Хакатон 

Бободжон Намозович Ісмоілов, Третій Секретар Посольства Республіки 
Таджикистан в Україні 

Хассан Джомаа, Асистент Надзвичайного і Повноважного Посла 
Республіки Ліван в Україні 
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03.04.2019 – Відкрита лекція Надзвичайного та Повноважного Посла 
Ісламської Республіки Афганістан в Україні Сардара Мохаммада Рахмана Огли 

24.05.2019 - урочистий дипломатичний 
прийом з нагоди святкування національного 
свята - Дня Республіки і 100-річчя 
дипломатичної служби Азербайджанської 
Республіки. 

10.06.2019 – підписання 
угоди з Факультетом економіки 
та бізнесу Батумського 
державного університету імені 
Шота Руставелі 
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14.11.2019 – Відкрита лекція 
Надзвичайного та Повноважного 
Посла Ісламської Республіки 
Пакистан в Україні Західа Мубашира 
Шейха 

 

03.12.2019 – відкрита лекція 
Надзвичайного та Повноважного 
Посла Естонської Республіки 
Каїмо Кууска 

 

04.12.2019 - 
обговорення співпраці з 
Управлінням з питань освіти 
Посольства Китайської 

Народної Республіки в Україні. 
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10.12.2019  - лекція професора Uniwersytet Szczeciński (Польща) Анни 
Славоміри Грушевської  
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Наукове видання «Вісник КІБІТ» 
Кількість публікацій у 3 фахових випусках за 2019 рік – 64 статті за рік, 

авторів більше 90. 

Видано спеціальний випуск до ХХІІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції «Студент – дослідник – фахівець» (16.05.2019)  із 84 тезами. 

Видано оновлену редакцію «Гід викладача», «Гід студента», що містить 
актуальну інформацію щодо діяльності кафедр, організації навчального 
процесу та науково-методичні рекомендації. 

Видання збірника започатковано у 2004 році. Видається українською та 
англійською мовами. Періодичність – з випуски на рік. Свідоцтво про державну 
реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія КВ, № 8801 від 
01.06.2004, видане Державним комітетом телебачення і радіомовлення 
України. Збірник включено до переліку фахових видань в яких можуть 
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів 
доктора і кандидата наук по економіці, згідно з наказом МОН України № 1604 
від 22.12.2016 р., та по психології № 1413 від 24.10.2017 р. Зареєстровано в 
Міжнародному центрі періодичних видань (International Standard Serial Number) 
ISSN 2707-1820 (print), ISSN 2707-1839 (online). 

Сайт збірника створено на платформі для періодичних видань Open 
Journal Systems. https://herald.kibit.edu.ua/ має два інтерфейси – англійський та 
український, у структурі сайту, окрім архіву та поточного випуску є інформація 
про редакційну колегію з посиланнями на їх наукові профілі, зазначені наукові 
ступені, вчені звання, місце роботи та країна походження, процедуру 
рецензування та дотримання редакційної етики, порядок оформлення та 
подання публікацій для оприлюднення. 

Вісник має цифровий ідентифікатор DOI 10.37203, та присвоює унікальний 
номер кожній статті починаючи з 42 номеру видання. 

Здійснюється видання статей за такими напрямами: актуальні проблеми 
економіки, філософії, управління, інформаційних технологій, економічного 
аналізу, сучасного стану України, втілення нових ідей і технологій в галузі 
економіки і фінансів, які впливають на ефективність ведення бізнесу, 



Звіт ректора Київського інституту бізнесу та технологій 2019 рік 

 

30 

 

ознайомлення з новим методологічним забезпеченням економічної, соціальної 
та фінансової сфери, яке впливає на соціально-економічний розвиток 
суспільства, загальна психологія, історія психології; психологія праці; 
інженерна психологія; соціальна психологія; психологія соціальної роботи; 
педагогічна та вікова психологія; психологія діяльності в особливих умовах; 
організаційна психологія; економічна психологія; політична психологія. 

Редколегією забезпечується якісне незалежне зовнішнє та внутрішнє 
анонімне рецензування поданих для публікації матеріалів. У складі редколегії 
працюють 18 вчених. 3 з яких – іноземні фахівці, 5 – працюють у Київському 
інституті бізнесу та технологій та 10 – вчені з наукових установ та ЗВО України. 
Редакційне оформлення статей відповідає вимогам державних стандартів 
України. 

Вісник має статус відкритого доступу та всі номера розміщені у повному 
обсязі на сайті. Також номери журналу розміщені на платформі «Наукова 
періодика України» в Національній бібліотеці імені В. І. Вернадського НАН 
України, Державній науково-технічній бібліотеці України; включено до 
міжнародних наукометричних баз даних: EBSCO, Crossref, 
https://www.ceeol.com/, https://europub.co.uk/, https://www.scilit.net/, 
ResearchBIB, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar. 
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Робота зі студентами 
08.02.2019  - змагання з боулінгу  

26.02.2019 -  екскурсія на радіостанцію «Київ 98 FM» 

 

 

Яскраве та привітне святкування свята 
Весни та жіноцтва – 8 березня! 

 

04.04.2019  - 
екскурсія до 
PinchukArtCentre 
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Вчимося розробляти стратегію 
правильних закупівель під час 
олімпіади із предмету «Публічні 
закупки для бізнесу» 

 

Щорічно КІБіТ формує команду 
яка бере участь у благочинному 
заході «Пробіг під каштанами», у 

2019 році в команду 20 осіб, викладачі, 
працівники та студенти українці та 
іноземці 

 

Під час круглого 
столу «Редактор: 
вимоги часу та технічні 
інновації» студенти 
КІБіТ приємно вразили 
громадськість 
інформативними 
доповідями та 
оригінальними ідеями 
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Вручення дипломів про вищу освіту – вдале 
завершення навчального року 2018/2019 

 

 

 

КІБіТ приймає до своєї дружньої родини 
нових членів! 

Знайомство із першокурсниками під час веселих team building ігор на 
креативній вечірці 
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23.09.2019 – екскурсія Києвом для студентів КІБІТ 

 

 

 

Студенти вітають своїх викладачів-менторів із професійним святом 
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Практичне заняття майбутніх підприємців у бізнес інкубаторі Open Data 1991  

 

 

24-26.09.2019 -  ХХІІІ 
Міжнародна 
виставка реклами, 
маркетингу та 
візуальної індустрії 
REX 2019 23.  
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Студенти КІБіТ відвідали бізнес-інкубатор « iHub» та поділилися із СЕО 
тренером своїми «start up» проєктами 

Переможці ігрового хакатону GameDev Open Cup Odessa 2019 розробники 
комп’ютерних ігор Сергій Гайдук, Олексій Лясковський та Ілля Сударіков 
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Лекція посла Естонської Республіки для студентів КІБіТ – зразок реалізації інноваційної 
системи освіти у демократичній європейській країні 

 

Зустрічаємо Новий 
2020 рік весело та 
креативно! 
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Підготовка іноземців 
Київський інститут бізнесу та технологій пропонує іноземним громадянам 

та особам без громадянства, які прагнуть навчатися в Україні, широкий спектр 
освітніх програм за освітніми ступенями "Молодший спеціаліст", "Бакалавр" та 
"Магістр". Крім того, абітурієнти-іноземці мають можливість обрати програму 
Підготовчого відділення та опанувати дисципліни доуніверситетської 
підготовки. 

На сьогоднішній день у КІБІТ навчаються студенти з 14 країн Африки, Азії 
та пострадянського простору. 

 

16.07.2019 – урочистості з нагоди випуску слухачів підготовчого 
відділення. Вручення сертифікатів 
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Наукова бібліотека  

Бібліотека КІБіТ має фонд понад 40000 примірників (бібліотечний фонд 
київської філії Інституту становить 19 873 примірників). Читальний зал має 
електронний каталог і обладнано на 19 робочих місць з підключенням до 
Internet.  

№ 
з/п Показники роботи 2019 р. Од. 

виміру 

Кількість 
за 

звітний 
рік 

1 Загальна кількість фонду Прим. 19 873 
В тому числі:  

• Книг 
• Методичних видань 
• Періодичних видань (кількість назв-57) 

  
12 942 
2 167 
2 854 

Позабалансовий фонд:  1 870 
За 2019 р. придбано літератури: 253 прим. на суму 34 376,00 грн. 
Періодичні видання (підписка): 
І півріччя: 20 найменувань, на суму 9 060 грн. 
ІІ півріччя: 14 найменувань на суму 7 264 грн 
Надійшло: 160 прим. видань 
На І півріччя 2020 р підписка: 10 найм. на суму 6 633 грн. 

2. Кількість читачів формуляр 509 
В тому числі: 
• викладацький склад, співробітники інституту 
• студенти стаціонару 
• студенти заочної форми навчання 
• боржники за минулі роки 

  
39 
285 
134 
51 

3. Кількість відвідувань  11 356 
4.  Кількість виданих документів  15 202 
5.  Довідково-інформаційна робота: 

• бібліографічні довідки усні 
• довідки, надіслані на запити електронною поштою 

  
1 799 
808 

6.  Вилучено з обігу 371 примірник навчальної літератури  на суму: 13 404,33 
Середньостатистичні показники роботи бібліотеки 

Обертаність: 0,76 

Книгозабезпеченість: 38,8 

Читаність: 29,8 

Відвідуваність: 22,3 
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Інформаційно комунікаційна робота 
У кінці 2019 року здійснений запуск нового сайту. На якому розміщені всі 

документи регламентовані МОН та розміщуються новини Інституту. 

Ведеться постійна інформаційна робота на офіційних сторінках Інституту 
та філій у Фейсбуці. 

Всі працівники, викладачі та студенти Інституту користуються 
корпоративними поштовими скриньками та сервісом Google Classrom. 

Всі аудиторії обладнані мультимедійними проекторами. Доступ до мережі 
Інтернет здійснено через оптоволоконне підключення. 
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Адміністративно-господарська частина 
Для виконання задач, що поставлені Вченою Радою Інституту в 2019 р. 

були здійснені наступні заходи: 

1. Проведено переобладнання 360 світильників, встановлено 
енерогозберігаючі  LED лампи. 

2. З метою забезпечення безпеки студентів та співробітників, встановлено 
системи внутрішнього та зовнішнього відеонагляду. 

3. Задля зменшення забруднення навколишнього середовища, виконання 
цілі Сталого розвитку № 7 в Інституті встановлено твердопаливний котел, 
де спалюються відходи. Офіс користується паперовим одноразовим 
посудом, економія палива забезпечується гнучким графіком опалення. 

4. Для мобільного та креативного проведення навчальних занять,  
переобладнано 101 аудиторію стільцями з пюпітрами. Всі аудиторії 
обладнані сучасними мультимедійними пристроями, системами 
посилення мови, мобільними екранами, дошками Flipchart. В холі 
розташовані комп’ютери вільного доступу. 

5. Для комфортного проведення занять всі аудиторії обладнані системою 
кондиціонування. 

6. Для швидкого доступу до води на кожному поверсі встановлено кулери 
з питною водою. 

7. Доступ до швидкого харчування здійснюється автоматами з гарячими та 
прохолодними напоями, сендвічами і снеками. 

8. Рекреаційні зони обладнані лавками та зеленими насадженнями. 
9. Для проведення позааудиторних заходів двір обладнано креативними 

зонами. 
10. Харчування студентів та співробітників забезпечено договором з 

кафе «Буффет». 
11. Роботу мед. пункту забезпечено аптечкою, первинними засобами 

медичної допомоги. Співробітники Інституту мають страхові медичні 
поліси. 

12. Поселення студентів в гуртожиток здійснюється в повному обсязі. 
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Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у 
навчальному процесі на 01.01.2020 

№ 
з/п Адреса приміщення Повне найменування 

власника майна 

Загальна 
площа 
кв. м 

Документ про 
право 

користування 
(договір оренди) 

строк дії 
договору 
оренди 

(з _____ по 
______) 

1 м. Київ пров. 
Зоряний, 1/5 

ПВНЗ «Київський 
інститут бізнесу та 
технологій» ТОВ 

737,1 

Договір куплі-
продажу будинку 

б/н від 
15.11.2013 (в 

реєстрі №2219) 

 

2 
м. Київ вул. Богдана 
Хмельницького, 16-
22 А 

ПАТ «Київпроект» 432,0 
Договір оренди  
№ 57-ФОК/18 від 

02.04.2018 

01.04.2018 - 
30.06.2019 

3 
м. Київ, урочище 
Колпинські 
казарми, 1 

ПрАТ «АК 
«Київводоканал» 1130,0 

Договір 
77/19/16-19 від 

15.01.2019 

15.01.2019 – 
31.12.2020 

Всього 2299,1    
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Завдання на 2020 рік 
1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними 
спеціальностями; реалізація стратегії «Створення підприємницького 
університету»; 

2) провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових 
досліджень, використання отриманих результатів в освітньому процесі, 
публікація результатів досліджень у Віснику КІБІТ, залучення до наукової 
роботи міжнародних партнерів забезпечення творчої діяльності учасників 
освітнього процесу; 

3) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 
через формування людського капіталу; 

4) формування особистості шляхом патріотичного, правового, 
екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 
моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 
відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та 
самоорганізовуватися в сучасних умовах. Дотримання у роботі Інституту Цілей 
сталого розвитку глобального договору ООН (цілі № 4, 7, 8) та норм 
Корпоративної соціальної відповідальності КСВ; 

5) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 
наукової та інноваційної діяльності, Інтерналізація освітнього процесу, 
залучення на навчання студентів країн Азії та Африки, збільшити контингент 
іноземців, розширити перелік програм викладання англійською мовою; 

6) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 
процесу їхніх здібностей і талантів, приймати активну участь у національних та 
міжнародних конкурсах, конференціях за професійним спрямуванням, 
створювати умови для виходу на перше робоче місце; 

7) збереження та примноження історичних, моральних, культурних, 
наукових цінностей і досягнень суспільства шляхом проведення екскурсій, 
запрошення відомих громадських діячів, відвідування музеїв та театрів; 
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8) поширення знань через корпоративні освітні програми, підвищення 
освітнього і культурного рівня  дорослих через реалізацію стратегії LLL (long life 
leaning); 

9) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 
діяльності в галузі освіти, через участь у міжнародних проектах ERASMUS +, 
проектах Британської ради в Україні та Фонду Східна Європа. 
 
 
  
 
 
 
 

 

 


