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I. Повідомлення

про виконання обов’язкових критеріїв надання та
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти
Повідомляємо, що (повна назва національного закладу вищої освіти) виконує
обов’язкові критерії надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти,
яким є:
1) виконання Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності закладів освіти;
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);
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;
5) розміщення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти обов’язкової інформації,
передбаченої законодавством.

II. Звіт

про значення показників порівняльних критеріїв надання та
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти
Таблиця 1. Здобувачі вищої освіти (Додаток 1)
Таблиця 2. Наукові, науково-педагогічні працівники (Додаток 2)
Таблиця 3. Наукометричні показники (Додаток 3)
Таблиця 4. 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 (Додаток 4)
Таблиця 5. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності (Додаток 5)

Таблиця 6. Порівняльні показники
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

П1/П10
86,56

звання професора
16

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

2

П1/П9
11,20

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

П2*100/П1
0,55

здобувачів вищої освіти денної форми навчання
4

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

П7*100/П6

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

4,87

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
5

Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному періоді призові місця на

П3*100/П1

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 культурномистецьких проектах, які проводяться або визнані Мінкультури, на Олімпійських,

1,51

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
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

П4
162

специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
7

Середньорічна кількість громадян країн - членів Організації економічного співробітництва

П5

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)

1

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

(П12+П13)/П6
0,3

наукометричних базах, визнаних МОН, приведене до кількості науково-педагогічних і
наукових працівників цього закладу
9

Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які мають не менше п’яти

П14*100/П6

наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до
наукометрпчної бази Scopus або Web of Science, інших наукометричних баз, визнаних МОН,

0,83

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
10

Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом впливовості до

П17/П18

наукометричних баз Scopus, Web of Science, інших наукометричних баз, визнаних МОН, що
видаються закладом вищої освіти, приведена до кількості спеціальностей, з яких

0

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти станом на 31 грудня
останнього року звітного періоду
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

П8*100/П6
2,64

працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього
року звітного періоду
12

Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані закладом вищої освіти

П19*100/П6

та/або зареєстровані (створені) його науково-педагогічними та науковими працівниками, що
працюють у ньому на постійній основі за звітний період, приведена до 100 науково-

193,7

педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним
місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду
13

Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які комерціалізовано закладом вищої

П20*100/П6

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

1,53

наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи
станом на 31 грудня останнього року звітного періоду

III. Інформація про досягнення закладу вищої освіти за преміальним критеріями
надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти
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 (Додоток 6);
2) наявність іноземних та міжнародних акредитацій;
3) кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким протягом останніх 10
років було присвоєно почесні звання України – 22;
4) кількість випускників закладу вищої освіти, яким протягом останніх 10 років було
присвоєно почесні звання України - 3;
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).

