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Рік надання або останнього підтвердження статусу національного -  

 

І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

Повідомляємо, що Національний аерокосмічний університет 
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» виконує обов’язкові 
критерії надання та підтвердження статусу національногозакладу вищої 
освіти, яким є: 

1) виконання Законів України “Про освіту” та “Про вищу 
освіту”,Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти; 

2) наразі критерій не застосовується, але в Університеті 
запроваджена система внутрішнього забезпечення освітньої діяльності й вищої 
освіти відповідно до вимог Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення 
якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) Університету і детально 
викладена у Положенні «Про систему забезпечення якості освітньої діяльності 
та вищої освіти» 
[https://khai.edu/assets/documents/25/xai_2017_04_20_szqodvo_polozh.pdf]; 

3) в Університеті відсутні порушення Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти, що були виявлені раніше; 

4) в Університеті сформований єдиний інформаційний простір. 
Створені та вдосконалюються системи електронного документообігу 
(системи «PILOT», «Рейтинг», Education тощо). Використовується Єдина 
державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО); 

5) на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти розміщена інформація 
відповідно до вимог законодавства.  

http://www/khai/edu/
https://khai.edu/assets/documents/25/xai_2017_04_20_szqodvo_polozh.pdf


ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

Відповідно до відомостей, наведених у річних звітах про виконання критеріїв надання 
та підтвердження  статусу національного закладу вищої освіти, упродовж 7 років показники 
порівняльних критеріїв надання та підтвердження статусу національного становили: 
 

Таблиця 1. Значення показників порівняльних критеріїв надання та підтвердження 
статусу національного Національного аерокосмічного університету 
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

Роки 2017 2018 
1а 86,056 75,09 
1б 13,254 14,59 
2 - - 
3 0,835 0,29 
4 2,528 0,67 
5 0,458 0,72 
6 610,1 531,3 
7 20 17 
8 0,421 0,77 
9 4,551 12,90 
10 0 0 
11 4,298 4,17 
12 21,745 23,12 
13 0 0 

 

  



ІІІ. Інформація про досягнення Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. 
Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за преміальними критеріями надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

 

Табліця 2. Місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних рейтингах 

дата рейтингу назва 
 рейтингу 

місце закладу у рейтингу 
2018 2017 

січень  webmetrics 34 (5286 World Rank) 17 (3629 World Rank) 
липень webmetrics 39 (5316 World Rank) 34 (5286 World Rank) 

 Scopus 21 (індекс Гірша 27) 20 (індекс Гірша 23) 
 ТОП-200 11 13 
 DOU 10 (оцінка 6,1) 7 (оцінка 6,6) 
 Консолідований 

рейтинг вузов 
України  

19 13 

 Рейтинг вишів за 
показником 

«Середній бал ЗНО 
на бюджет» 

90 80 

 Рейтинг вишів за 
показником 

«Середній бал ЗНО 
на контракт» 

52 68 

 

 

Таблиця 3. Наявність іноземних та міжнародних акредитацій 

Назва іноземної або 
міжнародної акредитаційної 

агенції 

Вид акредитації (програмна, 
інституційна); акредитована 

освітня програма (для 
програмної акредитації) 

Дата видання документа про 
акредитацію та строк його 

чинності 

- - - 
 

 

Таблиця 4. Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким протягом 
останніх 10 років було присвоєно почесні звання України 

Прізвище, ім’я, по батькові 
науково-педагогічного 

працівника 

Назва почесного звання Реквізити акта про 
присвоєння почесного 

звання 
Калінеску Тетяна Василівна Заслужений діяч науки і 

техніки України 
ПЗ №013343 від 

18.05.2016р. 
Лупкін Борис 

Володимирович 
Заслужений діяч науки і 

техніки України 
05.02.2010р. 

Єпіфанов Сергій 
Валерійович 

Заслужений діяч науки і 
техніки України 

АВ №022789 від 
21.09.2009р. 

 

 



 


