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І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

Повідомляємо, що Таврійський національний університет імені В. І. 

Вернадського виконує обов’язкові критерії надання та 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. 

У звітному періоді заходів державного контролю за дотриманням 

законодавства у сфері освіти не здійснювалось. 

2) позитивна оцінка (сертифікація) системи забезпечення закладом вищої 

освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього 



2 
 

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); 

Інформуємо про досягнення закладу вищої освіти за преміальними 

критеріями надання та підтвердження статусу національного закладу вищої 

освіти за номінаціями: 

1) місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних рейтингах; 

http://www.webometrics.info/en/detalles/tnu.edu.ua 

Ranking Web of Universities  

World Ranking - 15250 

Continental Ranking - 3720 

Country Rank - 197 

 

https://www.4icu.org/ua/kiev-oblast/ 

UniRank 

2019 Kiev Oblast University Ranking - 15 

 

          http://osvita.ua/vnz/rating/25715/ 
          Кращі вищі навчальні заклади столиці України - 29 
          TОП 200 Україна - 129 
          Scopus Ukraine - 163 
 

2) наявність іноземних та міжнародних акредитацій: 

• International Association of Universities (UNESCO) 

• ISO 9001:2015 (IQS, ASCB)  

• Member of CHEA International Quality Group 

• ASIC Premier accreditation (United Kingdom) 

• University Alliance of the Silk Road (UASR, China) 

3) відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти. 

4) наявність єдиного інформаційного середовища закладу вищої освіти, в 

якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності. 

Університетом закуплено та проводиться комплекс заходів щодо 

провадження єдиного інформаційного середовища, а саме комп’ютерної 

програми Автоматизована система управління «Вищий навчальний заклад (АС 

«Деканат», АС «Приймальна комісія»,  АС «Студместечко»). 

5) розміщення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти обов’язкової 

інформації, передбаченої законодавством. 

Таблиця 1. Оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті закладу 

вищої освіти 

http://www.webometrics.info/en/detalles/tnu.edu.ua
https://www.4icu.org/ua/kiev-oblast/
http://osvita.ua/vnz/rating/25715/
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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 

Статут (інші 

установчі 

документи) 

ч. 3 ст. 79 

Закону України 

«Про вищу 

освіту», ч. 2 ст. 

30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://tnu.edu.ua/statut-universitetu 

Документи 

закладу вищої 

освіти, якими 

регулюється 

порядок 

здійснення 

освітнього 

процесу 

ч. 3 ст. 79 

Закону України 

«Про вищу 

освіту» 

http://tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-osvitnogo-procesu-

universitetu 

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://tnu.edu.ua/struktura 

Кошторис 

закладу вищої 

освіти та всі 

зміни до нього 

ч. 4 ст. 79 

Закону України 

«Про вищу 

освіту» 

http://tnu.edu.ua/finansovi-dokumenti 

Звіт про 

використання 

та надходження 

коштів 

ч. 4 ст. 79 

Закону України 

«Про вищу 

освіту» 

http://tnu.edu.ua/finansovi-dokumenti 

Інформацію 

щодо 

проведення 

тендерних 

процедур 

ч. 4 ст. 79 

Закону України 

«Про вищу 

освіту» 

http://tnu.edu.ua/finansova-ta-budzetna-zvitnist-za-2018-rik 

Штатний 

розпис 

ч. 4 ст. 79 

Закону України 

«Про вищу 

освіту» 

http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/statnii-

rozpis.pdf 

http://tnu.edu.ua/statut-universitetu
http://tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-osvitnogo-procesu-universitetu
http://tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-osvitnogo-procesu-universitetu
http://tnu.edu.ua/struktura
http://tnu.edu.ua/finansovi-dokumenti
http://tnu.edu.ua/finansovi-dokumenti
http://tnu.edu.ua/finansova-ta-budzetna-zvitnist-za-2018-rik
http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/statnii-rozpis.pdf
http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/statnii-rozpis.pdf
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Ліцензія на 

провадження 

освітньої 

діяльності 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

http://tnu.edu.ua/licenzia 

Сертифікати 

про 

акредитацію 

освітніх 

програм, 

сертифікат про 

інституційну 

акредитацію (за 

наявності) 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

http://www.tnu.edu.ua/sertifikati-pro-akreditaciu 

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. 

                         

 

 

 

 

- 

Ліцензований 

обсяг та 

фактична 

кількість осіб, 

які навчаються 

у закладі освіти 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/lic-obsag-ta-

fakt-kilk-osib.pdf 

Мова (мови) 

освітнього 

процесу 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

http://www.tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-osvitnogo-

procesu-universitetu 

Наявність 

вакантних 

посад, порядок 

і умови 

проведення 

конкурсу на їх 

заміщення (у 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

http://www.tnu.edu.ua/news/konkurs-na-zamisenna-vakantnih-

posad-1 

http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/poradok-

provedenna-konkursnogo-vidboru.pdf 

http://tnu.edu.ua/licenzia
http://www.tnu.edu.ua/sertifikati-pro-akreditaciu
http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/lic-obsag-ta-fakt-kilk-osib.pdf
http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/lic-obsag-ta-fakt-kilk-osib.pdf
http://www.tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-osvitnogo-procesu-universitetu
http://www.tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-osvitnogo-procesu-universitetu
http://www.tnu.edu.ua/news/konkurs-na-zamisenna-vakantnih-posad-1
http://www.tnu.edu.ua/news/konkurs-na-zamisenna-vakantnih-posad-1
http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/poradok-provedenna-konkursnogo-vidboru.pdf
http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/poradok-provedenna-konkursnogo-vidboru.pdf
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разі його 

проведення) 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

закладу освіти 

(згідно з 

ліцензійними 

умовами) 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/vidomosti-

pro-kilkisni-ta-akisni-pokazniki-materialno-tehnicnogo-

zabezpecenna.pdf 

Напрями 

наукової та/або 

мистецької 

діяльності (для 

закладів вищої 

освіти) 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

http://www.tnu.edu.ua/periodicni-vidanna-tnu 

Наявність 

гуртожитків та 

вільних місць у 

них, розмір 

плати за 

проживання 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/prtokol-

11.pdf 

http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/vidomosti-

pro-kilkisni-ta-akisni-pokazniki-materialno-tehnicnogo-

zabezpecenna.pdf 

Результати 

моніторингу 

якості освіти 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/rezultati-

monitoringu-akosti-osviti.pdf 

Річний звіт про 

діяльність 

закладу освіти 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

http://www.tnu.edu.ua/zviti-rektora-pro-robotu 

Правила 

прийому до 

закладу освіти 

у відповідному 

році 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

http://tnu.edu.ua/pravila-priiomu 

Умови 

доступності 

закладу освіти 

для навчання 

осіб з 

особливими 

освітніми 

потребами 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/nakaz-no167-

od.pdf 

Розмір плати за 

навчання, 

підготовку, 

перепідготовку, 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

http://tnu.edu.ua/pravila-priiomu 

http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/vidomosti-pro-kilkisni-ta-akisni-pokazniki-materialno-tehnicnogo-zabezpecenna.pdf
http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/vidomosti-pro-kilkisni-ta-akisni-pokazniki-materialno-tehnicnogo-zabezpecenna.pdf
http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/vidomosti-pro-kilkisni-ta-akisni-pokazniki-materialno-tehnicnogo-zabezpecenna.pdf
http://www.tnu.edu.ua/periodicni-vidanna-tnu
http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/prtokol-11.pdf
http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/prtokol-11.pdf
http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/vidomosti-pro-kilkisni-ta-akisni-pokazniki-materialno-tehnicnogo-zabezpecenna.pdf
http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/vidomosti-pro-kilkisni-ta-akisni-pokazniki-materialno-tehnicnogo-zabezpecenna.pdf
http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/vidomosti-pro-kilkisni-ta-akisni-pokazniki-materialno-tehnicnogo-zabezpecenna.pdf
http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/rezultati-monitoringu-akosti-osviti.pdf
http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/rezultati-monitoringu-akosti-osviti.pdf
http://www.tnu.edu.ua/zviti-rektora-pro-robotu
http://tnu.edu.ua/pravila-priiomu
http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/nakaz-no167-od.pdf
http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/nakaz-no167-od.pdf
http://tnu.edu.ua/pravila-priiomu
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підвищення 

кваліфікації 

здобувачів 

освіти 

Перелік 

додаткових 

освітніх та 

інших послуг, 

їх вартість, 

порядок 

надання та 

оплати 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

http://tnu.edu.ua/atestacia-pretendentiv-na-posadu-

derzsluzbovca 

http://tnu.edu.ua/rekviziti-oplati 

 

 

ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

Усі кількісні показники у розділі ІІ обраховуються з точністю до сотих. 

Для цілей розрахунку наведених показників ураховуються також 

відповідні показники у відокремлених структурних підрозділах закладу вищої 

освіти. 

 

Таблиця 2. Здобувачі вищої освіти 

Ступінь 

(ОКР) 

Код та спеціальність Кіль- 

кість 

Проходили 

стажування в 

іноземних 

ЗВО 

Здобули 

призові 

місця 

Іноземних 

громадян 

Громадян з 

країн 

членів 

ОЕСР 

Бакалавр 014 Середня освіта. 

Історія 
15 

    

Бакалавр 014 Середня освіта. 

Українська мова і 

література 

14         

Бакалавр 014 Середня освіта. Мова 

і література 
27         

Бакалавр 017 Фізична культура і 

спорт 
35         

Бакалавр 029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

40         

Бакалавр 032 Історія та археологія 32     1   

Бакалавр 033 Філософія 4         

Бакалавр 034 Культурологія 19 
    

http://tnu.edu.ua/atestacia-pretendentiv-na-posadu-derzsluzbovca
http://tnu.edu.ua/atestacia-pretendentiv-na-posadu-derzsluzbovca
http://tnu.edu.ua/rekviziti-oplati
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Бакалавр 035 Філологія. 

Українська мова та 

література 

15         

Бакалавр 035 Філологія. 

Кримськотатарська мова 

та література 

13         

Бакалавр 035 Філологія. 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська 

67         

Бакалавр 035 Філологія. 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

німецька 

18     3   

Бакалавр 035 Філологія. Романські 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

французька 

21         

Бакалавр 035 Філологія. 

Слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

20     13 2 

Бакалавр 035 Філологія. Східні 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша – арабська 

13         

Бакалавр 035 Філологія. Східні 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша – турецька 

18     2 2 

Бакалавр 035 Філологія. Східні 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша – іврит 

6 
    

Бакалавр 051 Економіка 19         

Бакалавр 052 Політологія 21     1   

Бакалавр 053 Психологія 114         

Бакалавр 061 Журналістика 47         

Бакалавр 071 Облік і 

оподаткування 
32         

Бакалавр 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 
74     1   

Бакалавр 073 Менеджмент 87 3    5   
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Бакалавр 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

27 2        

Бакалавр 081 Право 115 2  1 1   

Бакалавр 101 Екологія 17         

Бакалавр 103 Науки про Землю 22         

Бакалавр 122 Комп’ютерні науки 12         

Бакалавр 123 Комп’ютерна 

інженерія 
11         

Бакалавр 144 Теплоенергетика 51         

Бакалавр 151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

94         

Бакалавр 227 Фізична терапія, 

ерготерапія 
49     1   

Бакалавр 231 Соціальна робота 25         

Бакалавр 241 Готельно-ресторанна 

справа 
46         

Бакалавр 242 Туризм 36     1   

Бакалавр 292 Міжнародні 

економічні відносини 
28     1   

Магістр 014 Середня освіта. 

Історія 
4         

Магістр 014 Середня освіта. 

Українська мова і 

література 

1         

Магістр 017 Фізична культура і 

спорт 
13         

Магістр 029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

41         

Магістр 032 Історія та археологія 3         

Магістр 033 Філософія 3         

Магістр 035 Філологія. 

Українська мова та 

література 

1         

Магістр 035 Філологія. 

Кримськотатарська мова 

та література 

3         

Магістр 035 Філологія. 

Германські мови та 
8     2   
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літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська 

Магістр 035 Філологія. 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

німецька 

5         

Магістр 035 Філологія. Романські 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

французька 

1         

Магістр 035 Філологія. Східні 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша – арабська 

6         

Магістр 035 Філологія. Східні 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша – турецька 

3     2 2 

Магістр 051 Економіка 3         

Магістр 052 Політологія 2         

Магістр 053 Психологія 20     2 1 

Магістр 061 Журналістика 8         

Магістр 071 Облік і 

оподаткування 
28     1   

Магістр 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 
47     1   

Магістр 073 Менеджмент 64 2    6   

Магістр 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

29     1   

Магістр 081 Право 25         

Магістр 101 Екологія 1         

Магістр 122 Комп’ютерні науки 8         

Магістр 123 Комп’ютерна 

інженерія 
12         

Магістр 151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

40         

Магістр 227 Фізична терапія, 

ерготерапія 
17         
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Магістр 242 Туризм 3         

Магістр 281 Публічне управління 

та адміністрування 
41   2  1   

Магістр 292 Міжнародні 

економічні відносини 
9     1   

 Разом: 1753  9  3 47 7 

 
П1 П2 П3 П4 П5 

 

1 Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання станом на 31 грудня 

останнього року звітного періоду 

2 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 

3 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 

4 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) 

5 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) 

 

Таблиця 3. Наукові, науково-педагогічні працівники 
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Факультет 
(Інститут) 

Кафедра відділ 

тощо 
Кількість6 Проходили 

стажування 

в іноземних 

ЗВО? 

Здійснювали 

наукове 

керівництво 

(консультування) 

не менше п’ятьох 

здобувачів 

наукових 

ступенів, які 

захистилися в 

Україні8 

Науково-

педагогічні 

працівники, 

науковий 

ступінь 

та/або 

вчене 

звання9 

Науково-

педагогічні 

працівники, 

доктори 

наук та/або 

професори10 

 
Ректорат  5 

  
5 2 

 
Навчально-наукові 

інститути 

(директори та 

заступники) 

5 
  

4 3 

 
Деканати 4 

  
- - 

 
Відділ міжнародних 

зв’язків 
1 

  
1 - 

 
Навчально- 
науковий центр 

міжнародної освіти 

5 
  

- - 

 
Навчально- 
науковий центр 

освітнього та 

виховного процесу 

2 
  

1 - 

 
Навчально- 
методичний відділ 

2 
  

- - 

 
Відділення 

організаційно- 
виховної роботи 

1 
  

- - 

 
Бібліотека 1 

  
- - 

Навчально- 
науковий інститут 

управління, 

економіки  
та 

природокористування 

Кафедра фінансів та 

обліку 
15 

 
1 11 3 

Кафедра 

менеджменту та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

15 
 

1 11 2 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

природничих наук 

13 
 

2 11 6 

Кафедра публічного 

управління та 

адміністрування 

9 
 

- 9 3 
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Навчально-науковий 

інститут філології та 

журналістики 

Кафедра 

слов’янської 

філології та 

журналістики 

6 
 

1 6 2 

Кафедра зарубіжної 

філології 
19 

 
1 7 - 

Навчально-науковий 

інститут 

муніципального 

управління та 

міського 

господарства 

Кафедра 

загальноінженерних 

дисциплін та 

теплоенергетики 

9 
 

- 7 2 

Кафедра 

автоматизованого 

управління 

технологічними 

процесами 

6 
 

- 3 2 

Кафедра 

інформаційної 

діяльності та 

документознавства 

6 
 

- 3 - 

Навчально-науковий 

гуманітарний 

інститут 

Кафедра 

спеціально-

правових дисциплін 

7 
 

1 7 1 

Кафедра 

конституційного та 

міжнародного права 

5 
 

3 4 3 

Кафедра філософії 

та історії 
13 

 
- 13 6 

Кафедра психології 

та педагогіки 
9 

 
- 9 - 

Загальновузівська кафедра фізичного 

виховання, спорту і здоров’я людини 
6 

 
- 6 - 

Разом: 164 0 10 118 35 
 

П6 П7 П8 П9 П10 

 

6 Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі 

вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року 

звітного періоду 

? 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 
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8 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснювали 

наукове керівництво (консультування) не менше п’ятьох здобувачів наукових 

ступенів, які протягом звітного періоду захистилися в Україні 

9 Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють у закладі вищої 

освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного 

періоду і мають науковий ступінь та/або вчене звання 

10 Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють у закладі вищої 

освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного 

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

 

До числа науково-педагогічних працівників з науковим ступенем 

враховуються діячі культури і мистецтв, які працюють у закладі вищої освіти за 

основним місцем роботи, педагогічна діяльність яких відповідно до навчальних 

планів передбачає індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і 

навичок та безпосередньо впливає на формування професійної майстерності 

майбутнього митця, які удостоєні почесних звань: “Народний артист України”, 

“Народний художник України”, “Народний архітектор України”, “Заслужений 

діяч мистецтв України”, “Заслужений артист України”, “Заслужений художник 

України”, “Заслужений архітектор України”, “Заслужений майстер народної 

творчості України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4. Наукометричні показники  

Факультет 

(Інститут) 

Кафедри, 

відділ 
тощо 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

наукового, 

науково-

педагогіч-

ного 

працівника11 

ID Scopus 

(за наявності) 

Індекс 

Гірша 
Scopus1

2 

ID Web of Science Індекс 

Гірша 
Web of 

Science
13 

Навчально-

науковий 

інститут 

Кафедра 

економіки, 

підприємни-

цтва та 

Музика  
Юлія  
Дмитрівна 

ISBN 2256-

0742 
0 http://nbuv.gov.ua/ 

UJRN/vdakkkm 

2018_2_23 

5 

http://nbuv.gov.ua/%20UJRN/vdakkkm%202018_2_23
http://nbuv.gov.ua/%20UJRN/vdakkkm%202018_2_23
http://nbuv.gov.ua/%20UJRN/vdakkkm%202018_2_23
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управління, 

економіки  

та природо- 

користуван

ня 

природничих 

наук 
(змінила 

прізвище з 

Івашків 

Ю.Д.) 

Навчально-

науковий 

інститут 

управління, 

економіки 

та природо-

користуван

ня 

Кафедра 

економіки, 

підприєм-

ництва та 

природни-

чих наук 

Овсюк  
Ніна  
Василівна 

   
5 

Навчально-

науковий 

інститут 

управління, 

економіки 

та природо-

користуван

ня 

Кафедра 

економіки, 

підприєм-

ництва та 

природни-

чих наук 

Бойченко  
Еліна  
Борисівна 

DOI: 

https://doi.org/1

0. 30525/2256-

0742 

5 
 

 

 

 

 

  

Навчально-

науковий 

інститут 

управління, 

економіки  

та природо-

користуван

ня 

Кафедра 

менеджмен-

ту та між-

народних 

економіч-

них 

відносин 

Клименюк 

М.М.,  
Безус A. M.  

ISBN   

978-0-

9988574-2-0  

5 
  

Навчально-

науковий 

інститут 

управління, 

економіки 

та природо-

користуван

ня 

Кафедра 

фінансів та 

обліку 

Корнєєв В.В.,  
Чеберяко 

О.В. 

JEL 

classification: 

E49 DOI: 

https://doi.org/1

0. 17721/1728-

2667.2018/196-

⅙ 

5 
  

Науково-

навчальний 

гуманітар-

ний 

інститут 

Кафедра 

психології 

та 

педагогіки 

Романюк 

Людмила 

Василівна 

  
CD-ROM. ISSN:  

1944-6934 : 4(11) : 

327–336 

10 

Науково-

навчальний 

гуманітар-

ний 

інститут 

Кафедра 

психології 

та 

педагогіки 

Мітіна 

Світлана 

Володими-

рівна 

  
DOI: 

http://dx.doi.org/ 

10.26697/ijsa.2018

.1-2.04  

5 

Науково-

навчальний 

гуманітар-

ний інститут 

Кафедра 

психології 

та 

педагогіки 

Виноградова 

Вікторія 

Євгенівна 

   
5 

Навчально-

науковий 
гуманітар-

ний інститут  

Кафедра 

конститу-
ційного та 

міжнарод-

ного права 

Недюха 

Микола 
Петрович 

  
ISBN 966-8126-

77-1  

 

 

135 

https://doi.org/10.%2030525/2256-0742
https://doi.org/10.%2030525/2256-0742
https://doi.org/10.%2030525/2256-0742
https://doi.org/10.%2030525/2256-0742
https://doi.org/10.%2017721/1728-2667.2018/196-⅙
https://doi.org/10.%2017721/1728-2667.2018/196-⅙
https://doi.org/10.%2017721/1728-2667.2018/196-⅙
https://doi.org/10.%2017721/1728-2667.2018/196-⅙
https://doi.org/10.%2017721/1728-2667.2018/196-⅙
http://dx.doi.org/%2010.26697/ijsa.2018.1-2.04
http://dx.doi.org/%2010.26697/ijsa.2018.1-2.04
http://dx.doi.org/%2010.26697/ijsa.2018.1-2.04
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Разом: 
  

15 
 

165    
П12 

 
П13 

 

11 Прізвище, ім’я, по батькові наукового, науково-педагогічного працівника (який 

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

останнього року звітного періоду), який має ненульовий індекс Гірша хоча б в 

одній з наукометричних баз Scopus або Web of Science 

12 Сума значень 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 наукометричній базі 

Scopus 

13 Сума значень 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 наукометричній базі 

Web of Science 

 

Таблиця 5. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше 

п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації 

було включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science 

Факультет 
(Інститут) 

Кафедра, 

відділ 

тощо 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

наукового, 

науково-

педагогічн

ого 

працівника
14 К

іл
ь
к
іс

ть
 п

у
б
л
ік

ац
ій

 

S
co

p
u
s1

5
 

Назва та реквізити 

публікацій Scopus 

(прирівняні відзнаки) 
К

іл
ь
к
іс

ть
 п

у
б
л
ік

ац
ій

 
W

eb
 o

f 
S

ci
en

ce
 1

6 

Назва та реквізити 

публікацій Web of 

Science (прирівняні 

відзнаки) 

Навчально-

науковий 

інститут 

управління, 

економіки 

та 

природокор

истування 

Кафедра 

економі-

ки, 

підприєм

ництва та 

природн

ичих 

наук 

Музика  
Юлія  
Дмитрів-

на 
(змінила 

прізвище з 

Івашків 

Ю.Д.) 

1 Muzyka Y.D. 
Risks of investment 

activity in Ukraine/ 

Y.Muzyka // Latvia: 

Publishing House 

“Baltija 

Publishing”Baltic 

journal of Economic 
Studies, 2019.C. 291 – 

296. 
ISBN 2256-0742 
Volume 5 Number 3 

May 2019  

1 Івашків Ю.Д. 

Соціокультурна сфера 

України : 

децентралізація у 

контексті реалізації 

стратегії сталого 

розвитку / Ю.Д.Івашків 

//   Вісник 
Національної академії 

керівних кадрів 

культури і мистецтв : 

наук. журнал.К.: 

Міленіум , 2018.-№2.-

С.106 – 109 
http://nbuv.gov.ua/UJRN

/vdakkkm_2018_2_23  
Навчально-

науковий 

інститут 

управління, 

економіки 

та 

Кафедра 

економі-

ки, 

підприєм

ництва 

та 

Овсюк  
Ніна  
Василівна 

  
1 Овсюк Н.В.      Ovsiuk 

N.V., Maister L.A. 

Features of moviative 

and stimulative 

processes in the system 

оf accounting ensuring 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2018_2_23
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2018_2_23
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природокор

истування 
природн

ичих 

наук 

the enterprise expenses. 

Фінансовокредитна 

діяльність: проблеми 

теорії та практики. Том 

1, № 24 (2018). С. 153-

162. (обсяг власних – 5 

с.). (Web of Science, 

фахове видання).  
Навчально-

науковий 

інститут 

управління, 

економіки 

та 

природокор

истування 

Кафедра 

економік

и, 

підприєм

ництва 

та 

природн

ичих 

наук 

Бойченко  
Еліна  
Борисівна 

1 Boichenko E. 
Monitoring of 

international donor 

support in the context 

of development of the 

united territorial 

communities / E. 

Boichenko, N. 

Vasilchuk // Coastal 

regions: problems and 

paradigms of socio-

economic development 

: multi-authored 

monograph / under the 

editorship of T. 

Derkach, Doctor of 

Economic 

Sciences.Riga, Latvia: 

Publishing House 

“Baltija Publishing”, 

2018.C. 291 – 328. 
ISBN 978-9934-571-

29-9 
UDC 339.924EU(477) 

V 55 
 DOI: 

https://doi.org/10.3052

5/2256-0742 

  

Навчально-

науковий 

інститут 

управління, 

економіки 

та 

природокор

истування 

Кафедра 

економі-

ки, 

підприєм

ництва 

та 

природн

ичих 

наук 

Качала 

Тамара 

Миколаїв-

на  

4 1. Tamara Kachala. 

The investment 

attractiveness of 

Ukraine: opportunities 

and risks for foreign 

investment, EuroMed 

Journal of Business : 

The Future of 

Entrepreneurship. – 

Kristiansand : 

EuroMed Press, 2014. 

– P. 749-758 
2. Yurii Tryus, Tamara 

Kachala, Innovative 

educational 

technologies in 

blending learning. 

Future it professionals 

in the technical 

universities of ukraine, 

[w] E-learning and 

Intercultural 

1 1. Ukrainian business in 

European integration 

process: a cluster 

approach,  Journal of 

Eastern European and 

Central Asian Research. 

– The Institute of Eastern 

European and Central 

Asian, 2015, Vol 2, №1. 

Р. 34-44, Tamara 

Kachala, Yanina 

Kovalchuk  

https://doi.org/10.30525/2256-0742
https://doi.org/10.30525/2256-0742
https://doi.org/10.30525/2256-0742
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Competences 

Development in 

Different Countries, 

Editor Smyrnova-

Trybulska E., Studio-

Noa for University of 

Silesia, Katowice-

Cieszyn 2014, 484 p. 

ISBN 978-83-60071-

76-2, p. 157-176 
3. Tamara Kachala, 

Structural 

Transformation of 

National Economy of 

Ukraine in Current 

Condition Business-

Engineering. – Tbilisi., 

2014, № 3 (3). Pp. 15-

17. 
4. Social aspects of 

corporate governance, 

EuroMed Journal of 

Business : Confronting 

Contemporary 

Business Challenges 

through Management 

Innovation. – Estoril : 

EuroMed Press, 2013. 

– P. 866-879, Tamara 

Kachala, O. Y. 

Berezina. 
Навчально

-науковий 

інститут 

управління

, 

економіки 

та 

природоко

ристуванн

я 

Кафедра 

економі-

ки, 

підприєм

ництва 

та 

природн

ичих 

наук 

Дармограй 

Володимир 

Іванович   

1 Дармограй В.І. 

Модель соціально-

ефективного 

транскордонного 

співробітництва / В.І. 

Дармограй, В.В. 

Коломієць, Ю.В. 

Ткаченко // 

Теоретичні і 

прикладні аспекти 

економіки та 

інтелектуальної 
власності: збірник 

наукових праць 

Приазовського 

державного 

технічного 

університету. − 

Маріуполь: ПДТУ, 

2013. − Вип. 1. – Т. 2. 

– С. 318−322. 

(INDEX 

COPERNICUS, 

COSMOS IMPACT 

FACTOR) 
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Навчально

-науковий 

інститут 

управління

, 

економіки 

та 

природоко

ристуванн

я 

Кафедра 

менеджм

енту та 

міжнаро

дних 

економіч

них 

відносин 

Клименю

к М.М.,  
Безус A. M. 

1 Nykolai N. 

Klymeniuk, Alla M. 

Bezus. Management 

theory crisis: signs and 

ways to overcome 

Science and education: 

trends and prospects: 

Collection of scientific 

articles.Ascona 

Publishing, New York, 

United States of 

America, 2018.  
p. 80-85 
ISBN 978-0-9988574-

2-0  

  

Навчально

-науковий 

інститут 

управління

, 

економіки 

та 

природоко

ристуванн

я 

Кафедра 

менеджм

енту та 

міжнаро

дних 

економіч

них 

відносин 

Безгін 

К.С., 

Кульга 

О.О. 

  
1 Диагностика тенденций 

развития менеджмента 

процессов создания 

инновационных 

ценностей на 

предприятиях Весник 

Сумского 

государственного 

университета Серия 

Экономика, 2017 года. 
JEL Classification: D46, 

L20, М11, О32 
Стаття 
http://essuir.sumdu.edu.u

a/handle/123456789/655

48 
DOI: 

10.21272/mmi.2017.1-

09. 
Навчально

-науковий 

інститут 

управління

, 

економіки 

та 

природоко

ристуванн

я 

Кафедра 

фінансів 

та обліку 

Корнєєв 

В.В.,  
Чеберяко 

О.В. 

1 Криптовалюти: ера і 

сфера фінансових 

інновацій / В.В. 

Корнєєв, 

О.В.Чеберяко / . 
ВІСНИК Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка. – 

2018. 
Включено до 

наукометричної бази 

Scopus№1 (196). 

–  С.40-46. 
Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJ

RN/VKNU_Ekon_201

8_1_8 
 DOI: 10.17721/1728-

2667.2018/196-1/6  

  

Навчально

-науковий 

гуманітарн

Психо-

логія та 

педагог

іки 

Романюк 

Людмила 

Василівна 

1 Romanyuk L. 

Meaning-in-life 

orientations and 

values in youth: 

9 1.Romanyuk 

Lyudmyla. Students’ 

values  becoming in  

learning psychology : 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65548
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65548
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65548
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKNU_Ekon_2018_1_8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKNU_Ekon_2018_1_8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKNU_Ekon_2018_1_8


19 
 

ий 

інститут 
cross-cultural 

comparison / 

L.Romanyuk, 

N.Gorlova, R.van de 

Schoot, 

L.Vanbrabant // 

Europeian Jurnal of 

Developmental 

Psychology. – 2012. 

– 9 (6). – P. 744-750. 

- 

technology and 

experience / 

L.Romanyuk // 

International Journal of 

Arts & Sciences, CD-

ROM. ISSN: 1944-

6934 : 4(11) :327–336 

(2011)Copyright © 

2011 by 

International  Journal.o

rg //  IJAS (journal), 

2011, Vol. 4, No. 11 

2.Romanyuk L. 

Openess to change in 

Ukrainian and 

Romanian students / 

L.Romanyuk, R. 

Dimitrova  // Bulletin 

of the Transilvania 

university of Brasov. – 

2013. – Vol. 6 (55). – 

№ 2. – P. 173-178. 

3.Romanyuk L. 

Interplay between 

subjective well-being 

and personality values' 

becoming/ 

L.Romanyuk, 

R.Dimitrova, 

O.Spasovski // 

Caucasus Journal of 

Social Sciences. – 

2014. –  P. 169-189. 

4.Romanyuk L. 

Phenomenological-

synergetic 

methodology of 

conditions design for 

student-athlete values’ 

becoming / L. 

Romanyuk, 

M.Despotashvili, 

G.Korobeinikov // 
Science and Education. 

Academic Journal of 

Ushinsky University. 

–  №7. – 2017. – C. 5-

10 

5.Romanyuk L. 

Personality Values and 

Motivations in Cross-

Cultural Context: 

Assessment by PVQ-

Test and Handwriting 

Psychology / L. 



20 
 

Romanyuk, Y. 

Chernov // Science and 

Education. Academic 

Journal of Ushinsky 

University. № 11. 

2017. Р. 172−178. 

6.Romanyuk L. 

Relationship of 

psychophysiological 

characteristics with 

different levels of 

motivation in judo 

athletes of high 

qualification / L. 

Romanyuk, G. 

Korobeinikov, L. 

Korobeinikovа, 

N.Dakal, G. Danko 

//  Pedagogics, 

Psychology, Medical-

Biological Problems of 

Physical Training and 

Sports. 2017. Vol. 21 

(6). Р. 277−289. 

7.Romanyuk L. 

Interrelationships of 

Personal Values: A 

Moderated Mediation 

Analysis with Gender 

& Age / L. Romanyuk 

// East European 

Journal of 

Psycholinguistics. 

2017. Vol. 4. № 2. Р. 

84−95. 

8. Romanyuk L. 

Analysis of Indirect 

and Differential 

Connections Among 

Personal Values / L. 

Romanyuk,  R. 

Schwarzer // Science 

and Education. 
Academic Journal of 

Ushinsky University. 

2018. № 1. Р. 5–13. 

9.Romanyuk L. 

Integrative assessment of 

personality values and 

motivations by means of 

handwriting psychology 

and PVQ-Test / L. 

Romanyuk, Y. Chernov, 

I. Danyliuk, A. Petrovic // 

Handwriting Analysis. 
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Validation and Quality. 

Berlin: Neopubli, 2018. 

P. 146−157. 
Навчально

-науковий 

гуманітарн

ий 

інститут 

Психол

огія та 

педагог

іки 

Виногра-

дова 

Вікторія 

Євгенівна 

  
1 Education as a way of 

overcoming post-

traumatic stress disorder 

of students from the 

occupied territories» // 

East European Institute 

of  Psychology/ 

Wschodnioeuropejski 

Instytut  Psychology. – 

Kyiv, 2018 
Навчально

-науковий 

гуманітарн

ий 

інститут 

Психол

огія та 

педагог

іки 

Костю-

ченко 

Олена 

Вікторівна 

  
4 1.Костюченко Е.В. 

Особенности 

перцептивной 
репрезентации 

одоративной 

составляющей образа 

мира. Вестник 

Челябинского 

государственного 

педагогического 

университета по 

педагогике и 

психологии. 

Челябинск: 000 «Элит-

Печать», 2014. № 1, 

2014. С. 146-155. 

2.Костюченко Е.В. 

Творческие 

детерминанты 

формирования 

перцептивного образа 

мира у студентов 

[Электронный ресурс]. 

Перспективы науки и 

образования. 2014. №4 

(10). 

3.Костюченко Е.В. 

Полифункциональност

ь перцептивного 

отображения 

различных 

компонентов образа 

мира у студентов 

[Электронный ресурс]. 

Психологическая наука 

и образование 

psyedu.ru., 2015. Т.7. 

№2. С.72-82. URL: 

http://psyedu.ru/journal/2

015/2/Kostyuchenko.pht

ml 

4.Костюченко Е.В. 

Рекреационные 
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психотехники на 

основе сенсорно-

перцептивной 

активизации. Веснік 

Гродзенскага 

дзяржаўнага 

універсітэта імя Янкі 

Купалы. Серыя 3. № 2 

(179). Гродно : Изд. 

центр ГрГУ им. Я. 

Купалы. 2014. С. 144-

152. 

Навчально

-науковий 

гуманітарн

ий 
інститут 

Психол

огія та 

педагог

іки 

Мітіна 

Світлана 

Володими

рівна 

- - 1 Mitina S.V. Еmpathy in 

the structure of 

professional competence 

of the teacher of the 
higher educational 

institution / S.V Mitina // 
Science and Education.– 

Warsaw: ANAGRAM 

Publishing House, - 

2018. – Vol.1, №1-2. – Р. 

28-33. 

Doi:  10.26697/ijsa.2018.

1-2.04.  
Навчальн

о-

науковий 

гуманітар

ний 

інститут 

Кафедр

а 

консти

туціійн

ого та 

міжнар

одного 

права  

Недюха 

Микола 

Петрович 

  
6 1.Недюха М.П. Правова 

ідеологія: основні 

теоретико-

методологічні підходи 

до визначення поняття 

// Публічне право. – 

2012. - № 3 (7). – С. 299-

306. 
2. Недюха М.П. 

Правова ідеологія 

українського 

суспільства: 

інноваційний потенціал 

процесу соціальних 

змін // Наукові записки 

Інституту 

законодавства 

Верховної Ради 
України. – 2013. - № 6. 

– С. 16-21; 
3.Недюха М.П., 

Гладкова Т.В.  Система 

принципів 

законотворення: до 

постановки питання // 

Наукові записки 

Інституту 

законодавства 

Верховної Ради 

України. - 2014. - № 3. – 

С.21-28; 
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4.Недюха М.П. 

Корупція як соціально -

правовий феномен // 

Юридична Україна. – 

2014. № 8 (140). – С.21-

27; 
5. Недюха М.П., 

Подоляка С.А. 

Теоретико-

методологічний  потен

ціал правової  ідеології 

як 

загальнонаціонального 

проекту єднання 

українського 

суспільства // Наше 

право. Our Law. – 2015. 

- № 3. – С.9-15; 
6.Рецензія на 

монографію  Подоляки 

С.А. «Теоретико-

практичні 

основи  адміністративн

о-правового 

забезпечення протидії 

корупції в органах 

прокуратури: 

монографія. – К.: 

«Людмила», 2018. – 440 

с. // Публічне право. - 

2018. - № 3(31). – С. 

272-274.  
Навчально

-науковий 

інститут 

філології 

та 

журналіст

ики 

Кафедра 

слов’ян-

ської 

філології 

та 

журна-

лістики 

Досенко 

Анжеліка 
Костянти

нівна 

  
1 До питання динаміки 

розвитку української 

блогосфери// 

Психолінгвістика. 

№18(2), 2015. - С.141-

150 

Разом: 300 
    

 
П14 

    

 

14 Прізвище, ім’я, по батькові наукового, науково-педагогічного працівника (який 

працює у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня 

останнього року звітного періоду), який має не менше п’яти наукових публікацій 

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

бази Scopus або Web of Science 

15 Кількість публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було 

включено до наукометричної бази Scopus 

16 Кількість публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було 

включено до наукометричної бази Web of Science 

До числа таких публікацій прирівнюються: 
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дипломи (документи) здобувачів вищої освіти - переможців та призерів 

(лауреатів) міжнародних культурно-мистецьких проектів, внесених до 

відповідних міжнародних реєстрів, визнаних Мінкультури (для діячів культури і 

мистецтв, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи, 

педагогічна діяльність яких відповідно до навчального плану передбачає 

індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і навичок та безпосередньо 

впливає на формування професійної майстерності майбутнього митця); 

призові місця на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубків світу та Європи з видів спорту, які визнані 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері фізичної культури та спорту (для осіб, які працюють у закладі 

вищої освіти за основним місцем роботи, педагогічна діяльність яких відповідно 

до навчального плану передбачає індивідуальну роботу з опанування спортивної 

майстерності та безпосередньо впливає на формування професійної 

майстерності спортсмена). 

Один диплом (документ, призове місце) може бути зарахований одному науково-

педагогічному (науковому) працівнику або в рівних частках двом чи трьом 

працівникам 

 

Таблиця 6. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності 

 

 

 

Назви, реквізити (коди) 

Кількість наукових журналів, які входять з 

ненульовим коефіцієнтом впливовості до 

наукометричних баз17 П17 

 

 

0 

Кількість спеціальностей18 

П18 

підготовка молодших 

спеціалістів здійснюється за 7 

спеціальностями; 

підготовка 

бакалаврів  здійснюється за 46 

спеціальностями; 

підготовка 

магістрів  здійснюється за 46 

спеціальностями; 

підготовка докторів 

філософії  здійснюється за 2 

спеціальностями;  
Кількість об’єктів права інтелектуальної 

власності, що зареєстровані закладом вищої 

освіти та/або зареєстровані (створені) його 

науково-педагогічними та науковими 

працівниками19 П19 
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Кількість об’єктів права інтелектуальної 

власності, які комерціалізовано закладом вищої 

освіти та/або його науково-педагогічними та 

науковими працівниками20 П20 
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17 Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом 

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

закладом вищої освіти 
18 Кількість спеціальностей, з яких здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти у закладі вищої освіти станом на 31 грудня останнього року звітного 

періоду (відповідно до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266) 
19 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: 

для усіх закладів вищої освіти - винаходів, корисних моделей, промислових 

зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем, раціоналізаторських 

пропозицій, сортів рослин, порід тварин, наукових відкриттів, комп’ютерних 

програм, компіляцій даних (баз даних); 

для закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за 

відповідними спеціальностями, - літературних творів, перекладів літературних 

творів, творів живопису, декоративного мистецтва, архітектури, архітектурних 

проектів, скульптурних, графічних, фотографічних творів, творів дизайну, 

музичних творів, аудіо-, відеотворів, передач (програм) організацій мовлення, 

медіатворів, сценічних постановок, концертних програм (сольних та 

ансамблевих), кінотворів, анімаційних творів, аранжувань, рекламних творів; 

20 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. 

Об’єкт права інтелектуальної власності вважається комерціалізованим у 

звітному періоді, якщо у цьому період заклад вищої освіти отримував роялті за 

користування цим об’єктом, або здійснив відплатне відчуження майнових прав 

на такий об’єкт. 

 

Таблиця 7. Результати участі здобувачів вищої освіти у єдиному 

державному кваліфікаційному іспиті 21 
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Ступінь 

(ОКР) 

Код та 

спеціаль

ність 

Кількість 

здобувачів вищої 

освіти, які взяли 

участь у ЄДКІ 

Кількість 

здобувачів вищої 

освіти, які 

продемонстрували 

результати в 

межах 25 відсотків 

кращих серед 

учасників 

відповідного 

іспиту 

Частка здобувачів вищої 

освіти, які 

продемонстрували 

результати в межах 25 

відсотків кращих серед 

учасників відповідного 

іспиту 

- - - - - 

     

     

Середньозважений показник22: П21 

 

21 Заповнюється лише закладами вищої освіти, які здійснюють підготовку 

фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями, для 

яких передбачено атестацію у формі єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту 

22 Середньозважений показник розраховується за формулою: 

 

�̅� =  
𝑛1𝑁1 + 𝑛2𝑁2 + ⋯ + 𝑛𝑘𝑁𝑘  

𝑁1 + 𝑁2 + ⋯ + 𝑁𝑘
 

де: 

�̅� – середньозважений показник; 

𝑛𝑘 – частка здобувачів вищої освіти, які продемонстрували результати в межах 

25 відсотків кращих серед учасників відповідного іспиту за k-ою спеціальністю 

та ступенем; 

𝑁𝑘 – загальна кількість здобувачів вищої освіти закладу вищої освіти, які взяли 

участь у ЄДКІ за k-ою спеціальністю та ступенем. 

 

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 

50,09 

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 

14,86 

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 

- 
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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 

0,51 

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 

0 

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 

0,17 

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) 

47 

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) 

7 

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 

1,09 

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 

182 
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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 здійснювали 

наукове керівництво (консультування) не менше п’ятьох здобувачів наукових 

ступенів, які захистилися в Україні, 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 

6,1 

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 

105,49 

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 

21,34 
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