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І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв 



 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

  

Повідомляємо, що Державний вищий навчальний заклад “Національний 

лісотехнічний університет України” виконує обов’язкові критерії 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти, якими є: 

 

1) виконання Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

Виконання Законів України здійснюється відповідно до “Плану заходів 

НЛТУ України щодо реалізації Закону України “Про вищу освіту”, 

схваленого ухвалою Вченої ради університету 25.12.2014 р. Виконання 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності НЛТУ України 

(Постанова КМ України від 30 грудня 2015 р. №1187) підтверджено видачею 

13 липня 2017 р. МОН України ліцензії на освітню діяльність НЛТУ України 

у сфері вищої освіти за спеціальностями університету – за першим 

(бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим) і 

науковим рівнями. 

 

2) позитивна оцінка (сертифікація) системи забезпечення закладом 

вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи 

внутрішнього забезпечення якості) відповідно до вимог абзацу одинадцятого 

частини другої статті 16 Закону України “Про вищу освіту” (критерій 

починає застосовуватися через два роки після затвердження Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти відповідних вимог, до цього 

його виконання не є обов'язковим). 

В університеті розроблено систему забезпечення закладом вищої освіти 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього 

забезпечення якості) відповідно до вимог абзацу одинадцятого частини 

другої статті 16 Закону України “Про вищу освіту”. Положення про систему 

забезпечення Державним вищим навчальним закладом “Національний 

лісотехнічний університет України” якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) схвалено Вченою 

радою НЛТУ України 25 травня 2017 р. (протокол № 6) і введено у дію 

наказом ректора НЛТУ України від 29 травня 2017 року № 151. Розроблене 

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти у ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” 

буде сертифіковане у терміни, затверджені НАЗЯВО. 

 

3) відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

Перевірками, що здійснювалися в університеті контролюючими 

органами, а також під час акредитації провадження освітньої діяльності 

НЛТУ України (травень та листопад-грудень 2018 р.) порушень 

акредитаційних вимог і Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 



 

не виявлено. Ревізією фінансово-господарської діяльності ДВНЗ 

“Національний лісотехнічний університет України” за період з 01.04.2016 

року по 31.10.2018 року (Акт Державної аудиторської служби України. 

Західний офіс держаудитслужби від 25.01.2019 року № 03-21/01, м. Львів, пп. 

2.2, 2.3 і 2.4) не встановлено. 

 

4) наявність єдиного інформаційного середовища закладу вищої освіти, 

в якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності. 

Стратегією і перспективними напрями розвитку освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності Національного лісотехнічного університету України 

передбачено створення та постійний розвиток єдиного інтегрованого 

інформаційного середовища університету як сукупності його інформаційної 

інфраструктури, програмно-технічних засобів, процедур та методів їх 

застосування не лише як інструментів автоматизації управлінських рішень, 

технологій навчання та наукової роботи, але й власне системотворчий фактор 

у процесах реалізації завдань університету в усіх сферах його діяльності: 

академічних, дослідницьких, адміністративних. 

Веб-сайт НЛТУ України (www.nltu.edu.ua) – головний та ефективний 

інструмент представлення університету в мережі та комунікації з ключовими 

цільовими аудиторіями з метою сприяння досягненню університетом його 

стратегічних цілей та завдань. 

Веб-сайт НЛТУ України існує в мережі з 01 червня 1998 року і є одним з 

перших університетських сайтів в Україні. Веб-сайт університету пройшов 

кілька етапів розбудови, розвитку, вироблення політик та процедур, зміни 

форматів та дизайнів. Від концепту сайту “візитної картки” – до 

повноцінного інформаційного ресурсу, що презентує діяльність університету 

в Україні та світі, зокрема у висвітленні освітньо-виховної, науково-

методичної та наукової діяльності. 

У 2015 році було розроблено Положення про офіційний сайт 

Національного лісотехнічного університету України, яке визначає статус веб-

сайту як інформаційного ресурсу про діяльність НЛТУ України у мережі 

Інтернет, структуру та порядок розміщення в мережі, встановлює порядок 

розміщення на ньому інформації та регламентує права, обов’язки, 

відповідальність осіб, що здійснюють програмне і технічне забезпечення, та 

наповнення контенту. 

Сайт відповідає загальній комунікаційній та маркетинговій політиці 

університету і забезпечує створення цілісного позитивного образу НЛТУ 

України, підвищенню впізнаваності та лояльності аудиторії до бренду НЛТУ 

України, інформаційній підтримці напрямків діяльності НЛТУ України, 

оперативній взаємодії з цільовими аудиторіями, привабленню абітурієнтів та 

партнерів, розвитку наукових і академічних обмінів та партнерства, наданню 

інформації про університет, підвищенню репутації професорсько-

викладацького складу, представленню університету на світовому рівні, 

здійсненню обміну інформацією між підрозділами університету. 



 

Протягом тривалого часу Центр веб-комунікацій, що займається 

технічною підтримкою та адмініструванням сайту, направляв свої зусилля на 

приведення до дно-доменного вигляду адреси сайтів структурних 

підрозділів. Таким чином на даний момент в університеті працює понад 40 

окремих сайтів структурних підрозділів під єдиним батьківським доменом 

.nltu.edu.ua які формують єдиний інформаційний простір порталу НЛТУ 

України. У списку сайтів підрозділів хочеться відзначити сайти навчально-

наукових інститутів, Науково-технічної бібліотеки НЛТУ України, 

Наукового вісника НЛТУ України та ін.. Керівники цих підрозділів 

усвідомлюють значення сайту і розуміють, що в даний час однією зі 

складових успішного розвитку підрозділів є стан їхніх інформаційних 

ресурсів. 

З 2018 року веб-системи університету було переведено на новий хостинг 

та здійснено уніфікацію розміщення усіх сайтів, що дозволило адресно 

адмініструвати та модернізовувати деякі веб-орієнтовані інформаційні 

системи університету, не впливаючи на інші. Організація переходу сайту на 

інший хостинг здійснена без втрати інформації та відбулася непомітно для 

користувачів сайту, тобто, без припинення його функціонування. Проведено 

налаштування сайту після перенесення його на інший хостинг.  

В 2018 році було проведено модернізацію сайту, а саме здійснено 

кардинальні зміни щодо організації структури та побудови нового 

університетського порталу. Також реалізовано адаптивну (мобільну) версію 

сайту для зручного перегляду на планшетах та смартфонах. 

Сьогодні сайт – це інформаційний комплекс, що включає близько 2300 

динамічних сторінок у 180 категоріях різного рівня, понад 40 плагінів та 

компонентів різного призначення, що покращило адміністрування та 

відображення контенту. Разом з тим на сайті працює понад 150 фотогалерей, 

що висвітлюють багатогранну діяльність університету, налаштовано понад 

60 модулів з додатковим функціоналом, з яких опубліковано: 

- 15 модулів меню різного призначення, в тому числі – головне меню, та 

підменю різних структурних підрозділів університету;  

- 4 модулі – слайд-шоу для представлення ТОП-новин університету, 

новин розділу Студенту, новин відділу фандрейзингу та конференцій, 

організованих НЛТУ Унраїни; 

- 40 модулів – новин відповідних структурних підрозділів; 

- понад 20 модулів з індивідуальними налаштуваннями та контентом 

(включаючи текстові блоки та малюнки). 

Сайт ВНЗ є важливим засобом подання інформації про діяльність 

університету, яка аналізується при формуванні Вебометричного рейтингу 

університетів – Webometrics Ranking of World Universities. “Вебометрикс” 

(Webometrics) – рейтинг діяльності університетів в інтернет-просторі, який 

проводиться дослідницькою групою з Іспанії “Laboratorio de Internet”, що 

займається вивченням освітньої та наукової діяльності в мережі Інтернет. 



 

НЛТУ України за останні 4 роки піднявся в рейтингу на 80 позицій, що 

свідчить про прогресивну роботу у веб-напрямі. 

 

 
На даний момент здійснюється опрацювання даних статистики 

відвідуваності офіційного сайту університету. З цього слідує, що в останні 

роки на мобільний трафік припадає близько 60% відвідувачів. Тому 

створення адаптивних веб-ресурсів та SEO-оптимізація освітніх сайтів є 

одним з ключових завдань. На даний момент близько 35% сайтів 

структурних підрозділів університету мають адаптивний дизайн.  

Оптимізація сайтів проводиться на підставі та з дотриманням усіх 

правил та критеріїв, які надають пошукові системи. Більшість сайтів 

структурних підрозділів НЛТУ України для відображення статистики 

використовують сервіс Google Analitics API. На сайтах в адміністративних 

панелях реалізовано розділи керуванням SEO, які дозволяють здійснити 

фільтр за проміжком часу, переглянути кількість сесій, кількість пошуків та 

переглядів сторінок, що дає змогу в реальному часі спостерігати за 

популярністю системи. Є можливість переглянути найпопулярніші статті та 

побачити кількість сесій користувачів, які перебували на цих сторінках. 

Основною перевагою деяких веб-сайтів є можливість автоматичної 

пошукової оптимізації, що дозволяє без втручання адміністратора проводити 

максимально ефективний підбір ключових слів та мета-тегів. Роботу 

пошукової машини можна привернути штучно, тим самим забезпечити 

велику кількість нових відвідувачів. 

 

5) розміщення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти 

обов’язкової інформації, передбаченої законодавством. 

На офіційному веб-сайті Національного лісотехнічного університету 

України розміщується обов’язкова інформації відповідно до Законів України 

“Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про доступ до публічної інформації”, 

постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки 



 

України тощо. НЛТУ України здійснює оприлюднення актуальної інформації 

та інших матеріалів шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті у розділі 

“Публічна інформація” (http://nltu.edu.ua/index.php/normatyvno-pravovi-

dokumenty-diialnosti-nltu) та у відповідних розділах сайту. 

http://nltu.edu.ua/index.php/normatyvno-pravovi-dokumenty-diialnosti-nltu
http://nltu.edu.ua/index.php/normatyvno-pravovi-dokumenty-diialnosti-nltu


 

Таблиця 1 

Оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті  

Національного лісотехнічного університету України 

 
Назва документа або вид інформації Нормативний акт, який передбачає 

оприлюднення документа або інформації 
Посилання на документ або інформацію на 

офіційному веб-сайті закладу вищої освіти 

1 2 3 

Статут (інші установчі документи) ч. 3 ст. 79 Закону України «Про вищу 

освіту», ч. 2 ст. 30 Закону України 

«Про освіту» 

http://nltu.edu.ua/index.php/normatyvno-pravovi-

dokumenty-diialnosti-nltu 

Документи закладу вищої освіти, якими 

регулюється порядок здійснення 

освітнього процесу 

ч. 3 ст. 79 Закону України «Про вищу 

освіту» 
http://nltu.edu.ua/index.php/normatyvno-pravovi-

dokumenty-diialnosti-nltu 

Інформація про структуру та склад 

керівних органів 
ч. 3 ст. 79 Закону України «Про вищу 

освіту», ч. 2 ст. 30 Закону України 

«Про освіту» 

http://nltu.edu.ua/index.php/home/struktura-universytetu 

http://nltu.edu.ua/index.php/home/rektorat-nd 

http://nltu.edu.ua/index.php/home/vchena-rada 

Кошторис закладу вищої освіти та всі 

зміни до нього 
ч. 4 ст. 79 Закону України «Про вищу 

освіту» 
http://nltu.edu.ua/index.php/biudzhetni-koshty 

Звіт про використання та надходження 

коштів 
ч. 4 ст. 79 Закону України «Про вищу 

освіту» 
http://nltu.edu.ua/index.php/biudzhetni-koshty 

 

Інформацію щодо проведення тендерних 

процедур 

ч. 4 ст. 79 Закону України «Про вищу 

освіту» 
http://nltu.edu.ua/index.php/derzhavni-zakupivli 

Штатний розпис ч. 4 ст. 79 Закону України «Про вищу 

освіту» 
http://nltu.edu.ua/index.php/biudzhetni-koshty 

Ліцензія на провадження освітньої 

діяльності 
ч. 2 ст. 30 Закону України «Про освіту» http://pk.nltu.edu.ua/ua/licenziya 

Сертифікати про акредитацію освітніх 

програм, сертифікат про інституційну 

акредитацію (за наявності) 

 

ч. 2 ст. 30 Закону України «Про освіту» http://nltu.edu.ua/index.php/sertyfikaty-pro-akredytatsiiu-

osvitnikh-prohram 

http://nltu.edu.ua/index.php/normatyvno-pravovi-dokumenty-diialnosti-nltu
http://nltu.edu.ua/index.php/normatyvno-pravovi-dokumenty-diialnosti-nltu
http://nltu.edu.ua/index.php/normatyvno-pravovi-dokumenty-diialnosti-nltu
http://nltu.edu.ua/index.php/normatyvno-pravovi-dokumenty-diialnosti-nltu
http://nltu.edu.ua/index.php/home/struktura-universytetu
http://nltu.edu.ua/index.php/home/rektorat-nd
http://nltu.edu.ua/index.php/home/vchena-rada
http://nltu.edu.ua/index.php/biudzhetni-koshty
http://nltu.edu.ua/index.php/biudzhetni-koshty
http://nltu.edu.ua/index.php/derzhavni-zakupivli
http://nltu.edu.ua/index.php/biudzhetni-koshty
http://pk.nltu.edu.ua/ua/licenziya
http://nltu.edu.ua/index.php/sertyfikaty-pro-akredytatsiiu-osvitnikh-prohram
http://nltu.edu.ua/index.php/sertyfikaty-pro-akredytatsiiu-osvitnikh-prohram


 

1 2 3 

Освітні програми, що реалізуються в 

закладі освіти, та перелік освітніх 

компонентів, що передбачені відповідною 

освітньою програмою 

ч. 2 ст. 30 Закону України «Про освіту», п. 2 

наказу МОН України від 30 жовтня 2017 р. № 

1432, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 21 листопада 2017 р. за № 1423/31291. 

http://nltu.edu.ua/abituriientu/osvitni-prohramy 

Ліцензований обсяг та фактична кількість 

осіб, які навчаються у закладі освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону України «Про освіту» http://pk.nltu.edu.ua/uploads/editor/Licenziya/naczionalnij-

lisotexnichnij-univer-ukrayini-13-07.pdf 

Мова (мови) освітнього процесу ч. 2 ст. 30 Закону України «Про освіту»  

Наявність вакантних посад, порядок і 

умови проведення конкурсу на їх 

заміщення (у разі його проведення) 

ч. 2 ст. 30 Закону України «Про освіту» http://nltu.edu.ua/index.php/vakansii 

 

Матеріально-технічне забезпечення 

закладу освіти (згідно з ліцензійними 

умовами) 

ч. 2 ст. 30 Закону України «Про освіту» http://nltu.edu.ua/studentu/mtz 

Напрями наукової та/або мистецької 

діяльності (для закладів вищої освіти) 

ч. 2 ст. 30 Закону України «Про освіту» http://nltu.edu.ua/pages/naukovo-doslidna-chastyna 

Наявність гуртожитків та вільних місць у 

них, розмір плати за проживання 

ч. 2 ст. 30 Закону України «Про освіту» http://nltu.edu.ua/studentu/studentske-mistechko 

Результати моніторингу якості освіти ч. 2 ст. 30 Закону України «Про освіту» http://nltu.edu.ua/index.php/mo-ev 

Річний звіт про діяльність закладу освіти ч. 2 ст. 30 Закону України «Про освіту» http://nltu.edu.ua/zvitnist 

Правила прийому до закладу освіти у 

відповідному році 

ч. 2 ст. 30 Закону України «Про освіту» http://pk.nltu.edu.ua/ua/prav_pr_nltu 

Умови доступності закладу освіти для 

навчання осіб з особливими освітніми 

потребами 

ч. 2 ст. 30 Закону України «Про освіту» http://nltu.edu.ua/index.php/component/k2/item/288-

universytet-druzhnii-do-osib-z-osoblyvymy-osvitnimy-

potrebamy   

Розмір плати за навчання, підготовку, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів 

освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону України «Про освіту» http://pk.nltu.edu.ua/ua/vartist_navch 

Перелік додаткових освітніх та інших 

послуг, їх вартість, порядок надання та 

ч. 2 ст. 30 Закону України «Про освіту» http://nltu.edu.ua/index.php/normatyvno-pravovi-

dokumenty-diialnosti-nltu 

http://nltu.edu.ua/abituriientu/osvitni-prohramy
http://pk.nltu.edu.ua/uploads/editor/Licenziya/naczionalnij-lisotexnichnij-univer-ukrayini-13-07.pdf
http://pk.nltu.edu.ua/uploads/editor/Licenziya/naczionalnij-lisotexnichnij-univer-ukrayini-13-07.pdf
http://nltu.edu.ua/index.php/vakansii
http://nltu.edu.ua/studentu/mtz
http://nltu.edu.ua/pages/naukovo-doslidna-chastyna
http://nltu.edu.ua/studentu/studentske-mistechko
http://nltu.edu.ua/index.php/mo-ev
http://nltu.edu.ua/zvitnist
http://pk.nltu.edu.ua/ua/prav_pr_nltu
http://nltu.edu.ua/index.php/component/k2/item/288-universytet-druzhnii-do-osib-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy
http://nltu.edu.ua/index.php/component/k2/item/288-universytet-druzhnii-do-osib-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy
http://nltu.edu.ua/index.php/component/k2/item/288-universytet-druzhnii-do-osib-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy
http://pk.nltu.edu.ua/ua/vartist_navch
http://nltu.edu.ua/index.php/normatyvno-pravovi-dokumenty-diialnosti-nltu
http://nltu.edu.ua/index.php/normatyvno-pravovi-dokumenty-diialnosti-nltu


 

оплати 



 

II. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

 

2.1. В таблиці 2 (додається) подана така інформація: 

- кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання станом на 31 

грудня 2018 року; 

- кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які не менше 

трьох місяців протягом 2018 року навчалися (стажувалися) в іноземних 

закладах вищої освіти (наукових установах) за межами України; 

- кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у 2018 році призові 

місця на Міжнародних студентських олімпіадах, ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади, ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт, інших освітньо-наукових конкурсах, які проводяться або 

визнані МОН України, міжнародних та всеукраїнських культурно-

мистецьких проектах, які проводяться або визнанні Мінкультури, на 

Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах світу, Європи, Європейських 

іграх, етапах Кубків світу та Європи, чемпіонату України з видів спорту, 

які проводяться або визнані центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та 

спорту; 

- середньорічна кількість іноземних громадян серед здобувачів 

вищої освіти у закладі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних 

або юридичних осіб, за денною формою навчання за останні три роки; 

- середньорічна кількість громадян країн – членів Організації 

економічного співробітництва та розвитку – серед здобувачів вищої 

освіти у закладі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або 

юридичних осіб, за денною формою навчання за останні три роки. 

 

2.2. В таблиці 3 (додається) подана така інформація: 

- кількість науково-педагогічних працівників, які працюють в 

університеті за основним місцем роботи станом на 31 грудня 2018 року; 

- кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які не менше 

трьох місяців протягом 2018 року стажувалися, проводили навчальні заняття 

в іноземних закладах вищої освіти (наукових установах) або брали участь (у 

тому числі як члени журі) у культурно-мистецьких проектах; 

- кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють 

в університеті за основним місцем роботи станом на 31 грудня 2018 року, та 

які здійснювали наукове керівництво (консультування) не менше п’ятьох 

здобувачів наукових степенів, які захистилися; 

- кількість науково-педагогічних працівників, які працюють в 

університеті за основним місцем роботи станом на 31 грудня 2018 року і 

мають науковий ступінь та/або вчене звання; 



 

- кількість науково-педагогічних працівників, які працюють в 

університеті за основним місцем роботи станом на 31 грудня 2018 року і 

мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора. 

 

2.3. В таблиці 4 (додається) подана така інформація: 

- прізвища, імена та по батькові наукових, науково-педагогічних 

працівників (які працюють в університеті за основним місцем роботи станом 

на 31 грудня 2018 року), і які мають ненульовий індекс Гірша хоча б в одній з 

наукометричних баз Scopus або Web of Science. 

 

2.4. В таблиці 5 (додається) подана така інформація: 

- прізвища, імена та по батькові наукових, науково-педагогічних 

працівників (які працюють в університеті за основним місцем роботи станом 

на 31 грудня 2018 року), і які мають не менше п’яти наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які на час публікації було включено до 

наукометричної бази Scopus або Web of Science, а також кількість публікацій 

у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до цих 

наукометричних баз. 

 

2.5. В таблиці 6 (додається) подана така інформація: 

- кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом 

впливовості до наукометричних баз Scopus, Web of Science, що видаються 

університетом; 

- кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти в університеті станом на 31 грудня 2018 року; 

- кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані 

університетом та/або зареєстровані (створені) його науково-педагогічними та 

науковими працівниками, що працюють у ньому на постійній основі за 

звітний період; 

- кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які 

комерціалізовано університетом та/або його науково-педагогічними та 

науковими працівниками, які працюють у ньому на постійній основі у 

звітному періоді. 

 

 

2.6. Таблиця 7 відсутня, оскільки університет не здійснює підготовку 

фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за 

спеціальностями, для яких передбачено атестацію у формі єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту. 

 

2.7. В таблиці 8 (додається) подані значення порівняльних показників 

для підтвердження статусу національного закладу вищої освіти. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Таблиця 8 

Значення порівняльних показників 

 
1а Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на одного 

науково-педагогічного працівника, який працює у закладі вищої освіти за 

основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного 

періоду і має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора 

38,51 

1б Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на одного 

науково-педагогічного працівника, який працює у закладі вищої освіти за 

основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного 

періоду і має науковий ступінь та/або вчене звання 

6,73 

2 Питома вага здобувачів вищої освіти, які під час складання єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту продемонстрували результати в межах 

25 відсотків кращих серед учасників відповідного іспиту протягом звітного 

періоду, але не більше трьох останніх років (стосується здобувачів вищої 

освіти, для яких передбачається складення єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту) 

- 

3 Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які не менше 

трьох місяців протягом звітного періоду або із завершенням у звітному 

періоді навчалися (стажувалися) в іноземних закладах вищої освіти 

(наукових установах) за межами України, приведена до 100 здобувачів 

вищої освіти денної форми навчання 

0,44 

4 Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які не менше трьох 

місяців протягом звітного періоду або із завершенням у звітному періоді 

стажувалися, проводили навчальні заняття в іноземних закладах вищої 

освіти (наукових установах) (для закладів вищої освіти та наукових 

установ культурологічного та мистецького спрямування - проводили 

навчальні заняття або брали участь (у тому числі як члени журі) у 

культурно-мистецьких проектах) за межами України, приведена до 100 

науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі 

вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього 

року звітного періоду 

6,96 

5 Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному періоді призові 

місця на Міжнародних студентських олімпіадах, II етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади, II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт, інших освітньо-наукових конкурсах, які проводяться або 

визнані МОН, міжнародних та всеукраїнських культурно-мистецьких 

проектах, які проводяться або визнані Мінкультури, на Олімпійських, 

Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

універсіадах, чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, етапах 

Кубків світу та Європи, чемпіонату України з видів спорту, які проводяться 

або визнані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, 

приведена до 100 здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

0,77 



 

6 Середньорічна кількість іноземних громадян серед здобувачів вищої освіти 

у закладі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних 

осіб, за денною формою навчання за останні три роки (крім вищих 

військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними 

умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої 

освіти) 

 

 

3,00 

7 Середньорічна кількість громадян країн - членів Організації економічного 

співробітництва та розвитку - серед здобувачів вищої освіти у закладі 

вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, за 

денною формою навчання за останні три роки (крім вищих військових 

навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами 

навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

0 

8 Середнє значення показників індексів Гірша науково-педагогічних та 

наукових працівників (які працюють у закладі вищої освіти за основним 

місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду) у 

наукометричних базах Scopus, Web of Science, інших наукометричних 

базах, визнаних МОН, приведене до кількості науково-педагогічних і 

наукових працівників цього закладу 

0,46 

9 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які мають не 

менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час 

публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of 

Science, інших наукометричних баз, визнаних МОН, приведена до 100 

науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі 

вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього 

року звітного періоду 

8,36 

10 Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом 

впливовості до наукометричних баз Scopus, Web of Science, інших 

наукометричних баз, визнаних МОН, що видаються закладом вищої освіти, 

приведена до кількості спеціальностей, з яких здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти станом на 31 грудня 

останнього року звітного періоду 

0 

11 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють у 

закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня 

останнього року звітного періоду, та які здійснювали наукове керівництво 

(консультування) не менше п'ятьох здобувачів наукових ступенів, які 

захистилися, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових 

працівників  

3,90 

12 Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані 

закладом вищої освіти та/або зареєстровані (створені) його науково-

педагогічними та науковими працівниками, що працюють у ньому на 

постійній основі за звітний період, приведена до 100 науково-педагогічних 

і наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним 

місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду 

4,46 

13 Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, які комерціалізовано 

закладом вищої освіти та/або його науково-педагогічними та науковими 

працівниками, які працюють у ньому на постійній основі у звітному 

періоді, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників, які 

працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 

грудня останнього року звітного періоду 

1,39 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

III. Інформація про досягнення закладу вищої освіти 

за преміальними критеріями 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

 

Інформуємо про досягнення університету за преміальними критеріями 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти за номінаціями. 

 

1) місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних рейтингах  

 

Плідна і напружена робота колективу університету отримує високу 

оцінку на національному і міжнародному рівнях. Свідченням цьому є високі 

місця, які посідає ДВНЗ “НЛТУ України” впродовж останніх років серед 

закладів вищої освіти України у різноманітних рейтингових системах та 

академічних рейтингах, які використовуються з метою виявлення найкращих 

шляхів розвитку вищої школи та з’ясування найважливіших складових її 

діяльності. 

Інформаційним освітнім ресурсом “Освіта.ua” складено консолідований 

рейтинг закладів вищої освіти України у 2018 році. Вихідними даними для 

складання консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України 

використані найавторитетніші серед експертів та засобів масової інформації 

національні та міжнародні рейтинги вишів України: “Топ-200 Україна”, 

“Scopus” та “Бал ЗНО на контракт”, кожен з яких використовує різні критерії 

оцінювання закладів вищої освіти. 

Академічний рейтинг закладів вищої освіти України “Топ-200 Україна” 

щороку проводить Центр міжнародних проектів “Євроосвіта”. Методика 

цього рейтингу побудована відповідно до міжнародних принципів 

ранжування університетів, розроблених ЮНЕСКО. Ця методика є 

найоб’єктивнішою, тому що визначення рейтингу закладів вищої освіти 

здійснюється незалежною міжнародною організацією. Вона передбачає 

проведення порівняльного аналізу досягнень вишів різних типів на основі 

низки універсальних критеріїв. У використовуваній методиці діяльність 

вишів оцінюють з допомогою агрегованого показника (інтегрованого 

індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання 

(80%), експертного оцінювання якості підготовки випускників вишів 

представниками роботодавців і академічного співтовариства (15%), а також 

із використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%). 

Інтегрований індекс представлено трьома комплексними складниками 

(критеріями, індексами): якістю науково-педагогічного потенціалу, якістю 



 

навчання та міжнародним визнанням. Індекс якості науково-педагогічного 

потенціалу змінюється в діапазоні 0-50%; індекс якості навчання змінюється 

в діапазоні 0-30%; індекс міжнародного визнання змінюється в діапазоні 0-

20%. Кожний комплексний критерій визначається групою індикаторів із 

відповідними ваговими коефіцієнтами. 

У 2018 році Центр міжнародних проектів “Євроосвіта”, в партнерстві з 

міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and 

Excellence, презентував черговий академічний рейтинг закладів вищої освіти 

“Топ-200 Україна 2018”, складений за методикою, доповненою та 

вдосконаленою впродовж 2006-2018 років. При складанні цьогорічного 

рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, 

окреслені Конференцією IREG-9: “Рейтинги і акредитація – дві дороги до 

однієї мети” та Конференцією міністрів освіти Європейського простору 

вищої освіти, на яких було особливо наголошено, що однією із головних 

тенденцій в системах ранжування університетів є знаходження балансу між 

створенням нових, критичних знань, результатів досліджень та інновацій і 

практичною трансформацією цих напрацювань в розвиток сучасного 

суспільства. 

В академічному рейтингу закладів вищої освіти України “Топ-200 

Україна” Національний лісотехнічний університет України щороку посідає 

високі місця серед вишів України. Зокрема у “Рейтингу Топ-200 Україна 

2018” НЛТУ України посів 29 місце серед 200 ЗВО України і третє місце 

серед 20 ЗВО Львівщини, а за якістю науково-педагогічного потенціалу – 

шосте місце серед ЗВО України. Тож абітурієнти і роботодавці можуть 

побачити і оцінити високий рівень нашого університету. 

 

 

 

Рейтинг НЛТУ України за оцінкою ЮНЕСКО 

за результатами діяльності в навчальних роках 

 

Категорія 

Місце за навчальними роками 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Серед 200 

ЗВО України  
27 26 30 32 31 38 37 33 29 29 

Серед 20 

ЗВО Львівщини 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

“Scopus” – бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент 

для відстеження цитованості наукових статей, опублікованих в наукових 

виданнях. База даних Scopus індексує більше 20000 наукових видань з 

технічних, медичних та гуманітарних наук. Також, до бази даних 

http://www.euroosvita.net/
http://ireg-observatory.org/en/
http://ireg-observatory.org/en/
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=437


 

потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій та 

книжкових видань. Розробником та власником “Scopus” є видавнича 

корпорація “Elsevier”. База даних Scopus доступна на умовах передплати та 

має власну систему для пошуку веб-сторінок, що інтегрована із патентною 

базою даних. У рейтингу “Scopus” заклади вищої освіти України ранжовані 

за індексом Гірша (h - індексом) – кількісним показником, що базується на 

кількості наукових публікацій, які опубліковані навчальним закладом або 

його працівниками у наукових виданнях бази даних Scopus, і кількості 

цитувань цих публікацій. 

За показниками наукометричної бази даних “Scopus” Національний     

лісотехнічний університет України посідає 37 місце серед українських ЗВО. 

Рейтинг “Бал ЗНО на контракт” – рейтинг закладів вищої освіти за 

показником середнього бала зовнішнього незалежного оцінювання 

абітурієнтів минулого року, яких зараховано до вишів на навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб (контракт). 

За показником “Балу ЗНО на контракт” Національний лісотехнічний 

університет України посідає 142 місце. 

У консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2018 

року Національний лісотехнічний університет України посів 52 місце серед 

237 ЗВО України і четверте місце серед 20 ЗВО Львівщини. 
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Назва 

навчального 

закладу 

Місце 
Місце у 

загальному 

рейтингу 

Топ-200 

Україна 
Scopus 

Бал 

ЗНО на 

контракт 

Підсум-

ковий бал 

Львівський національний 1 4 10 3 6 19 

http://osvita.ua/vnz/rating/vstup-osvita/59045/


 

університет ім. І. Франка 

Національний університет 

“Львівська політехніка” 
2 5 5 9 12 26 

Львівський національний 

медичний університет 

ім. Д. Галицького 

3 11 43 11 21 75 

Національний  

лісотехнічний  

університет України 

4 52 29 37 142 208 

Українська академія  

друкарства 
5 80-82 146 86 71 303 

 

Webometrics ranking of world’s universities (Вебометричний рейтинг 

університетів світу) – один із найавторитетніших рейтингів у міжнародному 

освітньому середовищі. Рейтинг орієнтований на оцінку присутності 

університету в Інтернеті, рівень впливу публікацій університету на світовий 

науковий прогрес, наповненість та “популярність” веб-ресурсів закладу 

вищої освіти, довіру Інтернет-користувачів до них. В процесі складання 

Webometrics ranking of world’s universities враховується кількість 

проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту вищого навчального 

закладу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість 

завантажених на сайт файлів. 

Рейтинг складає Лабораторія кіберметрики (“Cybermetrics Lab”) однієї з 

найбільших наукових установ Європи – Національної дослідницької ради 

Іспанії (“Spanish National Research Council”, CSIC) при Міністерстві науки та 

інновацій Іспанії. Розробники оприлюднюють його двічі на рік – у січні та у 

липні. 

При складанні цьогорічного рейтингу під час визначення місця університету 

в рейтингу розробники враховували такі показники (внесено зміни): 

Presence (Присутність) – кількість сторінок у домені установи 

(враховуються всі піддомени та типи файлів, у тому числі й у форматі PDF) 

відповідно до даних Google (5%); 

Visibility (Видимість) – кількість зовнішніх джерел, які містять зворотні 

посилання на веб-сторінки університету, яка розраховується за допомогою 

сервісу аналізу зовнішніх посилань Ahrefs.com та системи аналізу посилань 

для пошукової оптимізації та маркетингу в Інтернеті Majestic (50%); 

Transparency (or Openness) (Прозорість, або Відкритість) – кількість 

цитат топ-авторів установи за Google Scholar Citations (10%); 

Excellence (or Scholar) (Якість, або Науковість) – кількість статей 

науковців, які працюють в університеті, що входять до кращих 10% найбільш 

цитованих у 26 дисциплінах за розрахунками Scimago (35%). 

В останній версії рейтингу було вдосконалено алгоритм обрахунку 

Інтернет-цитувань з метою мінімізації штучних впливів на результат. 



 

Рейтинг Webometrics оцінює більше 24 тис. ЗВО світу (в тому числі й 327 

українських) та укладається з 2004 року. 

За твердженням авторів, рейтинг Webometrics, за допомогою незалежних 

веб-індикаторів та науково обґрунтованій моделі опосередковано оцінює усі 

аспекти діяльності вишу: наукову, навчальну, культуру, соціальну, спортивну 

тощо. Це відрізняє цей рейтинг від інших Інтернет-рейтингів. 

У новому рейтингу “Webometrics” серед українських ЗВО 

Національний лісотехнічний університет України посідає 109 місце. 

У 2018 році НЛТУ України вперше увійшов до міжнародного рейтингу 

UI Green Metric World University Ranking і зайняв 1 місце серед українських 

вузів. А серед освітніх установ світу НЛТУ України посідає 197 позицію. У 

цьому році в рейтингуванні брало участь 719 університетів з 81 країни. 

Впродовж останніх років Національний лісотехнічний університет 

України щороку зміцнює свої позиції у кожному з вище зазначених 

рейтингів. 

 

 

 

2) наявність іноземних та міжнародних акредитацій 

 

Національний лісотехнічний університет України є членом таких 

міжнародних організацій: 

http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2018/
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2018/


 

- Міжнародна спілка лісових дослідницьких організацій (IUFRO) – з 

1994 року; 

- Академічна асоціація європейських лісових університетів (SILVA 

Network) – з 1999 року; 

- Рада Європейських Лісівників (CEF) – з 2012 року. Ректор НЛТУ 

України Ю.Ю. Туниця був президентом CEF у 2017 році. 

 

Стратегією міжнародної діяльності університету на період до 2020 року 

в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України визначається, що 

“…Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ України) 

визначає як стратегічну мету міжнародної діяльності до 2020 року 

піднесення освітньої, дослідницької та адміністративної діяльності 

університету до рівня міжнародних стандартів, зміцнення дослідницько-

інноваційного потенціалу університету, покращення його привабливості для 

вітчизняних та зарубіжних споживачів освітніх послуг, а також для 

партнерів”. 

НЛТУ України бере участь в таких міжнародних науково-дослідних 

проектах за програмами Європейського Союзу: 

- Проект DIABOLO “Розподілена, інтегрована і узгоджена лісова 

інформація для перспектив розвитку біоекономіки” (2015-2019 рр.) за 

міжнародною програмою “Горизонт 2020”; 

- Проект “POWER4BIO” “Розширення можливостей всіх зацікавлених 

сторін на регіональному рівні щодо реалізації потенціалу європейської 

біоекономіки” (01.01.2017 – 31.12.2020) у рамках міжнародної програми 

“Горизонт 2020”; 

- Проект “Біологічне обґрунтування використання штаму роду Pseudo-

monas у якості продуцента біопрепарату” (01.04.2018 р. – 31.03.2019 р.)     

фінансований Land Green and Technology Co; 

- Проект “CA15206 – Платежі за послуги екосистем” (18.10.2016 р. – 

17.10.2020 р.) за програмою Європейської співпраці в галузі науки і техніки 

COST; 

- Проект “FP1403 – Породи-інтродуценти для лісів Європи: досвід, 

ризики і можливості” (21.11.2014 р. – 20.11.2018 р.) за програмою 

Європейської співпраці в галузі науки і техніки COST; 

- Проект “FP1407 – Вивчення модифікації деревини інтегрованим 

науковим підходом для мінімізації екологічного впливу” (10.03.2015 р. –

09.03.2019 р.) за програмою Європейської співпраці в галузі науки і техніки 

COST; 

- Проект “FP1401 (Global Warning) – Глобальна мережа розплідників як 

системи раннього попередження проти чужорідних шкідників деревини” 

(01.12.2014 р. – 01.12.2018 р.) за програмою Європейської співпраці в галузі 

науки і техніки COST. 

За міжнародними академічними обмінами за програмою 

Європейського Союзу Еразмус+ (напрям КА1) у 2018 році були: 



 

- 8 студентів НЛТУ України навчалися за кордоном впродовж 1-2 

семестрів; 

- 1 аспірант НЛТУ України навчалися за кордоном впродовж 1-2 

семестрів (Максимів Ю.В. – 182 Технології легкої промисловості); 

- відбулося 16 стажувань викладачів у 3 партнерських університетах. 

Також відбулося стажування одного аспіранта в Гамбурзькому 

університеті прикладних наук (ФРН), фінансоване Федеральним фондом 

навколишнього середовища Німеччини в рамках програми обміну для країн 

Центральної та Східної Європи (19.08.2017 р. – 18.02.2018 р.) (Федорук М.І. – 

Економіка довкілля і природних ресурсів). 

НЛТУ України співпрацює з Університетом сталого розвитку м. 

Еберсвальде (ФРН) за такими проектами: 

- Проект “Транскордонне співробітництво на основі екосистемного 

сталого розвитку” (15.04.2012 р. – 15.04.2022 р.); 

- Проект “Охорона екосистемних послуг на засадах сталого розвитку 

шляхом міжнародної співпраці як засіб запобігання конфліктам та 

регіональної стабілізації у Східній Європі” в рамках програми “Діалог між 

Сходом та Заходом – академічні обміни та наукова співпраця з метою 

досягнення безпеки та розвитку громадянського суспільства у Європі” 

Німецької служби академічних обмінів (DAAD) Федерального Міністерства 

зовнішніх відносин (січень-грудень 2018 року). 

НЛТУ України співпрацює з Альбрехт-Людвігс-університет м. 

Фрайбург (ФРН) в рамках міжнародного науково-дослідного проекту 

“Збільшення адаптивного потенціалу лісів Західної України, Північно-

Західної Росії та Південно-Західної Німеччини до зміни екологічних умов і 

суспільних потреб (SURGE)”, який фінансується Фундацією Фольксваген 

(ФРН) (01.05.2016 р. –30.06.2018 р.). Практичним результатом від 

співробітництва стала подарована НЛТУ України станція вимірювання 

товщини річних кілець LINTAB 6 для кафедри лісівництва. 

Університет у 2018 році почав співпрацю з Університетом прикладних 

лісових наук Роттенбурга (ФРН) над спільним проектом на тему 

“Співробітництво у галузі лісового господарства між федеральною землею 

Баден-Вюртемберг та Україною (BWO-FOKO)” (2018-2021 р.). 

НЛТУ України співпрацює з Університетом Жешува (Польща) в рамках 

проекту “Дубові насадження у сільському ландшафті Карпатського регіону: 

походження, динаміка та природні цінності” (grant NCN nr 2013/11/B/NZ9/ 

00793) (липень 2014 р. – червень 2018 р.) 

Університет співпрацює із Швейцарським федеральним дослідницьким 

інститутом над спільною науково-дослідною роботою на тему “Рубки 

переформування в лісах Карпат” (2008-2018 рр.). 

Університет бере участь в Програмі Балтійського університету (Baltic 

University Programme), членом мережі, що налічує 232 університети-партнери 

у країнах Балтійського регіону (з 2006 р.). Також в рамках Програми 

Балтійського університету НЛТУ України співпрацює безпосередньо з 



 

Університетом Упсали. Результатом співпраці стало викладання дисциплін з 

проблематики сталого розвитку із врученням дипломів BUP, стажування 

викладачів і студентів. 

Слід відзначити міжнародну студентську мобільність, в рамках якої 

відбулося: 

- виробнича практика на підприємствах Асоціації підприємців лісової 

галузі Республіки Польща (Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Leśnych (липень-

серпень 2018 р.); 

- проект “Forest exCHANGE: Німецько-українські зустрічі молоді для 

сталого лісокористування” (2017-2018 р.). 

Міжнародна мобільність наукових і науково-педагогічних працівників 

університету: 

• Участь в дослідницьких мережах програми COST; 

• Участь в дослідницьких проектах в рамках міжнародної програми 

“Горизонт 2020”; 

• Швейцарсько-український проект “Визначення можливостей зеленої 

енергії для Українських Карпат з біофізичної та соціально-економічної 

перспективи” з Швейцарським Інститутом лісу, снігу і ландшафту (WSL) та 

Центром  розвитку та довкілля (CDE) Університету Берна (2017-2020 рр.); 

• “Збільшення адаптивного потенціалу лісів Західної України, Північно-

Західної Росії та Південно-Західної Німеччини до зміни екологічних умов і 

суспільних потреб (SURGE)”, який фінансується Фундацією Фольксваген 

(ФРН) (2016-2018 рр.); 

• Участь в дослідницьких проектах в рамках Німецької програми 

академічних обмінів DAAD; 

• Участь в дослідницькому проекті на тему “Співробітництво у галузі 

лісового господарства між федеральною землею Баден-Вюртемберг та 

Україною (BWO-FOKO)”; 

• Стажування викладача в Університеті Масачусетс (м. Амхерст, США) 

в рамках програми академічних обмінів імені Фулбрайта (01.09.2017 р. –

31.08.2018 р.). 

 

3) кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким 

протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України 

 

Заслужений діяч науки і техніки України 

Білей Петро Васильович 2009 

 

Заслужений діяч мистецтв України 

Мигаль Станіслав Павлович 2018 

Патик Остап Володимирович 2018 

 

Заслужений художник України 

Тарнавський Володимир Мар'янович 2009 



 

 

4) кількість випускників закладу вищої освіти, яким протягом останніх 

10 років було присвоєно почесні звання України 

Впродовж останніх 10 років було присвоєно почесні звання України 

таким випускникам університету: 

 

Заслужений лісівник України 

Целень Ярослав Павлович 2013 

Мельник Іван Миколайович  2017 

Приболотний Святослав 2017 

Матяшовський Василь Миколайович  2013 

Левіцький Михайло Васильович 2014 

Коханець Михайло Іванович  2009 

Медуляк Ольга Харитонівна  2015 
 

Заслужений будівельник України 

Пристая Олексій Дмитрович 2012 
 

Заслужений працівник освіти України 
Жмурко Ігор Васильович  2017 

 

Заслужений працівник соціальної сфери України 
Гевал Володимир Федорович  2018 

 
5) кількість випускників закладу вищої освіти, які підтвердили своє 

працевлаштування протягом трьох років (може використовуватись 
інформація, яка отримана не раніше, ніж через шість місяців після 
отримання документів про вищу освіту та закінчення навчання) 

Така інформація буде представлена в самоаналізі за 2014-2020 рр. 
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