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Відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про доступ до 

публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 

№ 1187 (із змінами) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» 

та інших чинних нормативно-правових актів у сфері освіти і науки за звітний період було 

розроблено та/або оновлено ряд документів, які регламентують здійснення освітнього 

процесу в закладі вищої освіти: 

– СТАТУТ комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради; 

– СТРАТЕГІЯ і перспективні напрямки розвитку освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради на 2016-2020 роки; 

– ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу; 

– ПОЛОЖЕННЯ про систему забезпечення якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості); 

– ПОЛОЖЕННЯ про критерії оцінювання знань студентів; 

– ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність; 

– ПОЛОЖЕННЯ про переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця 

державного (регіонального) замовлення; 

– ПОЛОЖЕННЯ про атестацію здобувачів вищої освіти; 

– ПОЛОЖЕННЯ про планування та облік навантаження науково-педагогічних 

працівників; 

– ПОЛОЖЕННЯ про ректорат; 

– ПОЛОЖЕННЯ про факультет; 

– ПОЛОЖЕННЯ про кафедру; 

– ПОЛОЖЕННЯ про навчальний відділ; 

– ПОЛОЖЕННЯ про наглядову раду; 

– ПОЛОЖЕННЯ про зразок та порядок виготовлення документів про вищу 

освіту, процедуру і підстави для видачі документів про вищу освіту випускникам; 

– ПОЛОЖЕННЯ про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених; 

– ПОЛОЖЕННЯ про заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників; 

– ПОЛОЖЕННЯ про вибіркові дисципліни; 

– ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної 

комісії; 

– ПОРЯДОК формування рейтингу успішності студентів тощо. 

Підготовка фахівців другого (магістерського) та першого (бакалаврського) рівнів 

вищої освіти всіх спеціальностей здійснюється відповідно до освітньо-професійних програм, 

затверджених в установленому порядку та навчальних і робочих навчальних планів. 

З метою якісного викладання, ефективного вивчення студентами навчальних 

дисциплін робота кафедр спрямована на створення комплексів навчально-методичного 

забезпечення дисциплін. Робочі навчальні програми, навчально-методичні комплекси, 

розроблені викладачами, забезпечують сучасний рівень фундаментальної та практико-

орієнтованої підготовки майбутніх фахівців. 

Навчально-методичні комплекси дисциплін розроблено викладачами з урахуванням 

усіх чинних вимог до структури та змісту таких документів. До їх складу входять: навчальна 
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програма дисципліни; робоча програма навчальної дисципліни з описом навчальної 

дисципліни, запланованими результатами навчання, структурою, темами семінарських 

(практичних) занять, завданнями для самостійної роботи, індивідуальними завданнями, 

методами контролю, схемою нарахування балів, рекомендованою літературою; навчальний 

контент (конспект або розширений план лекцій); плани практичних (семінарських) занять; 

завдання для самостійної роботи; питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового 

контролю знань і вмінь студентів, комплексної контрольної роботи. 

Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного 

працівника не перевищує 600 годин на навчальний рік (ст. 56 Закону України «Про вищу 

освіту»). 

Планування навчальної, методичної, наукової, організаційної та виховної роботи 

здійснюється, виходячи з орієнтовного робочого часу на рік науково-педагогічних 

працівників Хортицької національної академії, який складає 1548 годин за середньотижневої 

тривалості 36 годин. 

У звітному році у закладі не проводилися заходи державного контролю (нагляду) за 

дотриманням законодавства у сфері освіти, порушень не було, заходів з їх усунення 

відповідно; 

 

2) позитивна оцінка (сертифікація) системи забезпечення Хортицькою національною 

академією 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); 

Для реалізації цього критерію в закладі вже розроблено та функціонують декілька 

положень: про систему забезпечення якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості); про критерії оцінювання знань студентів; про академічну 

доброчесність тощо;  

 

3) відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

Заходи контролю за дотриманням Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

у закладі не проводилися, порушення відсутні; 

 

4) наявність єдиного інформаційного середовища Хортицької національної академії, в 

якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності. 

Стратегією розвитку Хортицької національної академії передбачено створення 

єдиного інформаційного середовища (далі – ЄІС) закладу – сукупність баз даних, технологій 

їх ведення та використання, інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, що 

функціонують на основі єдиних принципів і за загальними правилами. Основними 

компонентами ЄІС є: інформаційні ресурси, засоби інформаційної взаємодії, інформаційна 

інфраструктура. 

Процес інформатизації у закладі є пошуком нових засобів розв’язання проблеми: 

модернізація освітнього простору закладу й збереження здоров’я всіх учасників освітнього 

процесу. Тому стратегічний розвиток використання інформаційно-комунікаційних 

технологій (далі – ІКТ) проходить за такими напрямами: 
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– використання ІКТ в управлінській діяльності: документообіг; бази даних; 

плани роботи; тарифікація; звіти; моніторинг; 

– використання ІКТ в освітньому процесі: адміністрування ЄДЕБО; система 

«Деканат»; електронний розклад; журнал зайнятості викладачів; журнал консультацій; 

журнал зайнятості кабінетів; журнал обліку навантаження викладачів; сайт; блоги кафедр; 

електронний журнал; електронне листування; онлайн реєстрація; чат; хмара; Google Class; 

дистанційне навчання на платформах Moodle, MediaWiki, Google Gsuite; онлайн-

консультації, конкурси, конференції, семінари; Google Hangouts; презентації; використання 

додатків Google; комп’ютерне тестування: вхідне, вихідне, в тому числі на платформі 

Moodle; електронні підручники; групи для викладачів, студентів та абітурієнтів у соціальних 

мережах та мессенджерах для профорієнтаційної роботи та оперативного інформування 

тощо; 

– використання ІКТ іншими підрозділами закладу: діагностика, моніторинг, 

ЕПЗН, ППЗ, поліграфічний супровід тощо. 

З метою реалізації програми інформатизації закладу, забезпечення нової якості 

навчання та комплексного підходу до використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітньому процесі в закладі створено локальну мережу, яка об’єднує всю 

комп’ютерну техніку та дає можливість використання засобів мережі Інтернет, забезпечено 

безперешкодний доступ до ресурсів серверу Хортицької національної академії тощо. Наявне 

необхідне програмне забезпечення (таблиця 1).  

Локальна мережа Хортицької національної академії – це: власне «хмарне сховище», 

обліковий запис у кожного користувача в мережі, доступ до особистого простору на сервері з 

будь-якого комп’ютера, мережа Wi-Fi, безперешкодний доступ до мережі інтернет, 

моніторинг дій користувачів, а також захист від сайтів з небажаним контентом, розміщення 

сайту на власному сервері, віддалений доступ. 

У навчальних кабінетах функціонують інтерактивні дошки; навчальні аудиторії 

обладнані мультимедійними комплексами. 

Усі учасники освітнього процесу закладу активно використовують наявну 

комп’ютерну техніку. Під час навчальних занять і в позааудиторний час студенти та 

викладачі мають безперешкодний доступ до мережі інтернет. Активно використовуються 

комп’ютерні технології і в управлінській діяльності. Усі автоматизовані робочі місця 

підключені до єдиного інформаційного простору закладу. Наявне обладнання забезпечує 

проведення моніторингу, вебінарів, методичних заходів різного рівня тощо. Окрім того, 

створено медіатеку, функціонує сайт закладу https://khnnra.edu.ua/. 

Робота на комп’ютерній техніці здійснюється за допомогою ліцензійної операційної системи 

Microsoft Windows та комплекту придбаних ліцензійних програм (Windows 7 Pro, MS office 

2007, Adobe CS6, Corel DRAW 17, 3 ds MAX 2010, Corel Designer 17, Win RAR). Для 

студентів і викладачів забезпечується безкоштовний Wi-Fi доступ до мережі інтернет.  

До структури закладу входить редакційно-видавничий відділ, що має достатню базу 

друкарської, копіювальної техніки, необхідне програмне забезпечення для повноцінної 

роботи Хортицької національної академії. У наявності струменеві та лазерні принтери 

«EPSON», «TOSHIBA», «HP laserjet», «Gestetner» і «CANON», за допомогою яких 

здійснюється повнокольоровий і монохромний друк як на офісному папері, так і на 

фотопапері. Формат друкованих видань на таких принтерах може варіюватися від 

найменших неформатних параметрів до аркушів формату А3. Друк аркушів великих розмірів 

А2, А1 і більше відбувається на струменевому повнокольоровому широкоформатному 
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принтері «HP designjet 500». Також наявні цифрові дублікатори «Gestetner 6123» та «Ricon 

DX3443» формату А4 (різографи), завдяки яким копіюється продукція тиражем понад 

100 примірників. 

Редакційно-видавничий відділ має офсетну машину «ADAST 315», на якій друкується 

продукція тиражем від 1000 примірників і більше. У наявності клейова машина «Duplo DB-

200» для склеювання книжкової продукції, різаки «IDEAL 3905» та «Boway 450V7» формату 

А3 для обрізки готових видань, також обладнання для ламінування друкованої продукції 

«Royal Sovereign», листопідбірна машина «Duplo», біндери для прошивки матеріалів різної 

товщини пластиковими та металевими пружинами. Для яскравого та якісного оформлення 

продукції використовується високоякісне обладнання: багатофункціональний канальний 

біндер «ОPUC Atlas300» та біговщик «ОPUC Мulticrease 30».  

У закладі значно покращилась матеріально-технічна база аудиторних приміщень, 

створено та ефективно впроваджуються доменна система та радіомережа закладу освіти, що 

підтримують електронну взаємодію. В Хортицькій національній академії створено 

інформаційний простір за допомогою власних серверів з ОС FreeBSD, програмне 

забезпечення: Web – server, Ftp – server, файловий сервер; dns – server, dhcp – server, L – dap, 

proksi – server, djaber та інші, що забезпечують ефективне функціонування доменної системи. 

Таким чином, сучасний стан інформатизації освітнього закладу в цілому свідчить про 

позитивні зміни щодо забезпечення діяльності усіх учасників освітнього процесу в умовах 

стрімкого розвитку інформаційного суспільства.  
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Таблиця 1 

 

Програмні продукти, що використовуються в ЄІС Хортицької національної академії 

 

№ 

з/п 
Типи програмних продуктів Назви програмних продуктів 

1 Операційні системи Windows 7, Windows 10 

2 Системи управління базами даних My SQL 

3 Офісні пакети MS Office 

4 Браузери Firefox, Google Chrome 

5 Видавничі системи та графічні засоби Adobe Photoshop, CorelDRAW, Inkscape 

6 
Системи автоматизації ведення 

бухгалтерського обліку та фінансів 
1 C, M.E.Doc 

7 Системи програмування Lazarus 

8 Інтерактивне мультимедійне середовище Система Nibelung 

9 Система управління навчанням Moodle 3 

10 
Система автоматизованого управляння 

ЗВО 
АСУ «Деканат» 

11 Мережне програмне забезпечення FreeDSD 
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5) розміщення на офіційному веб-сайті Хортицької національної академії обов’язкової 

інформації, передбаченої законодавством (таблиця 2). 

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про доступ до 

публічної інформації» та інших чинних нормативно-правових актів у сфері освіти і науки 

Хортицька національна академія здійснює оприлюднення актуальної інформації шляхом її 

розміщення на офіційному веб-сайті у відповідних розділах сайту https://khnnra.edu.ua/ 

 

Таблиця 2 

 

Оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Хортицької національної академії 

 

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» 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/04/Statut2019.pdf 

https://khnnra.edu.ua/normativne-

zabezpechennya/ 

Документи закладу вищої 

освіти, якими 

регулюється порядок 

здійснення освітнього 

процесу 

ч. 3 ст. 79 Закону 

України «Про 

вищу освіту» 

https://khnnra.edu.ua/normativne-

zabezpechennya/ 

Інформація про структуру 

та склад керівних органів 

ч. 3 ст. 79 Закону 

України «Про 

вищу освіту», ч. 2 

ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

https://khnnra.edu.ua/pro-nas/ 

https://khnnra.edu.ua/rektorat/ 

Кошторис закладу вищої 

освіти та всі зміни до 

нього 

ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про 

вищу освіту» 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/04/Koshtor2018.pdf 

Звіт про використання та 

надходження коштів 

ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про 

вищу освіту» 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/04/Zv_VikorKOs2018.p

df 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/04/Zv_SpecFond2018.p

df 

Інформацію щодо 

проведення тендерних 

ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про 

https://prozorro.gov.ua/tender/search?edrpou=

22133718&date[tender]=01.01.2018 

https://khnnra.edu.ua/
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Statut2019.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Statut2019.pdf
https://khnnra.edu.ua/normativne-zabezpechennya/
https://khnnra.edu.ua/normativne-zabezpechennya/
https://khnnra.edu.ua/normativne-zabezpechennya/
https://khnnra.edu.ua/normativne-zabezpechennya/
https://khnnra.edu.ua/pro-nas/
https://khnnra.edu.ua/rektorat/
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Koshtor2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Koshtor2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Zv_VikorKOs2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Zv_VikorKOs2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Zv_VikorKOs2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Zv_SpecFond2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Zv_SpecFond2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Zv_SpecFond2018.pdf
https://prozorro.gov.ua/tender/search?edrpou=22133718&date%5btender%5d=01.01.2018
https://prozorro.gov.ua/tender/search?edrpou=22133718&date%5btender%5d=01.01.2018
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процедур вищу освіту» 

Штатний розпис ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про 

вищу освіту» 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/04/Shtat_2018.pdf 

Ліцензія на провадження 

освітньої діяльності 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/12/kvnz_xorticzk_2012

2018.pdf 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/03/Vidom_posledipl_20

190227.pdf 

Сертифікати про 

акредитацію освітніх 

програм, сертифікат про 

інституційну акредитацію 

(за наявності) 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

https://khnnra.edu.ua/publichna-

informatsiya/licen_sertif/ 

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. 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/02/It1_20190131.pdf 

Ліцензований обсяг та 

фактична кількість осіб, 

які навчаються у закладі 

освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/02/It1_20190131.pdf 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/12/kvnz_xorticzk_2012

2018.pdf 

Мова (мови) освітнього 

процесу 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/11/Statut2018.pdf 

Наявність вакантних 

посад, порядок і умови 

проведення конкурсу на 

їх заміщення (у разі його 

проведення) 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

https://khnnra.edu.ua/vakansiyi/ 

Матеріально-технічне 

забезпечення закладу 

освіти (згідно з 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/04/Zbprm_20190426.pdf 

https://khnnra.edu.ua/wp-

https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Shtat_2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Shtat_2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/kvnz_xorticzk_20122018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/kvnz_xorticzk_20122018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/kvnz_xorticzk_20122018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/Vidom_posledipl_20190227.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/Vidom_posledipl_20190227.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/Vidom_posledipl_20190227.pdf
https://khnnra.edu.ua/publichna-informatsiya/licen_sertif/
https://khnnra.edu.ua/publichna-informatsiya/licen_sertif/
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/It1_20190131.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/It1_20190131.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/It1_20190131.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/It1_20190131.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/kvnz_xorticzk_20122018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/kvnz_xorticzk_20122018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/kvnz_xorticzk_20122018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Statut2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Statut2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/vakansiyi/
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Zbprm_20190426.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Zbprm_20190426.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/Zbez_Biblioteka.pdf
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ліцензійними умовами) освіту» content/uploads/2017/11/Zbez_Biblioteka.pdf 

Напрями наукової та/або 

мистецької діяльності 

(для закладів вищої 

освіти) 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/04/N03_NaprDosl.pdf 

Наявність гуртожитків та 

вільних місць у них, 

розмір плати за 

проживання 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/04/Calk_Gurt2019.pdf 

Результати моніторингу 

якості освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/09/Pord_Reyting_2018.

pdf 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kri

ter_Ocinuvan.pdf 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Ya

kist.pdf 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attest

ac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Os

vitn_Proces_02_12.pdf 

Річний звіт про діяльність 

закладу освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/09/Zvit_rk_17-18.pdf 

Правила прийому до 

закладу освіти у 

відповідному році 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/04/PravPr_2018.pdf 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/04/InTab_1_2018.pdf 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/04/InTab_2_2018.pdf 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/04/InTab_3_2018.pdf 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/04/InTab_4_2018.pdf 

Умови доступності 

закладу освіти для 

навчання осіб з 

особливими освітніми 

потребами 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/04/Arhit_Dostup.pdf 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/04/Lift_2018.pdf 

Розмір плати за навчання, 

підготовку, 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/02/It1_20190131.pdf 

https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/N03_NaprDosl.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/N03_NaprDosl.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Calk_Gurt2019.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Calk_Gurt2019.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/Pord_Reyting_2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/Pord_Reyting_2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/Pord_Reyting_2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Osvitn_Proces_02_12.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Osvitn_Proces_02_12.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Osvitn_Proces_02_12.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/Zvit_rk_17-18.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/Zvit_rk_17-18.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/PravPr_2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/PravPr_2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/InTab_1_2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/InTab_1_2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/InTab_2_2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/InTab_2_2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/InTab_3_2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/InTab_3_2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/InTab_4_2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/InTab_4_2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Arhit_Dostup.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Arhit_Dostup.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Lift_2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Lift_2018.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/It1_20190131.pdf
https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/It1_20190131.pdf
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перепідготовку, 

підвищення кваліфікації 

здобувачів освіти 

освіту» 

Перелік додаткових 

освітніх та інших послуг, 

їх вартість, порядок 

надання та оплати 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

https://hna-ppo.blogspot.com/  

 

https://hna-ppo.blogspot.com/
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ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного Хортицькій національній академії 

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. 
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Таблиця 2. Здобувачі вищої освіти 

Ступінь 

(ОКР) 

Код та спеціальність Кількість
1
 Проходили 

стажування в 

іноземних 

ЗВО
2
 

Здобули 

призові місця
3
 

Іноземних 

громадян
4
 

Громадян 

з країн 

членів 

ОЕСР
5
 

магістр 013 Початкова освіта 20     

016 Спеціальна освіта 77 5    

227 Фізична терапія, ерготерапія 34 3    

231 Соціальна робота 27 5    

бакалавр 013 Початкова освіта 8     

016 Спеціальна освіта 88     

022 Дизайн 109 3    

023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 

27     

053 Психологія 14     

073 Менеджмент 4     

206 Садово-паркове господарство 28 1    

227 Фізична терапія, ерготерапія 41     

231 Соціальна робота 26     

242 Туризм 21 2    

6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями) 18  2   

6.010106 Соціальна педагогіка 20     

молодший 

спеціаліст 

022 Дизайн 19     

023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 

7     

206 Садово-паркове господарство 6     

Разом: 594 19 2 0 0 

 П1 П2 П3 П4 П5 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

Таблиця 3. Наукові, науково-педагогічні працівники 

Факультет 

(Інститут) 

Кафедра (відділ) 

тощо 

Кількість
6
 Проходили 

стажування в 

іноземних ЗВО
7
 

Здійснювали наукове 

керівництво (консультування) не 

менше п’ятьох здобувачів 

наукових ступенів, які 

захистилися в Україні
8
 

Науково-

педагогічні 

працівники, 

науковий 

ступінь та/або 

вчене звання
9
 

Науково-

педагогічні 

працівники, 

доктори 

наук та/або 

професори
10

 

Факультет 

реабілітаційної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

Кафедра соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

14 5  9 1 

Кафедра спеціальної 

педагогіки та 

спеціальної 

психології 

14 3 1 6 1 

Кафедра педагогіки 

та методик навчання 

5  1 2 1 

Кафедра соціальної 

роботи 

11 1 1 4 1 

Кафедра фізичної 

реабілітації 

9   4 1 

Кафедра 

природничо-

наукових дисциплін 

13 1  6 0 

Факультет 

мистецтва та 

дизайну 

Кафедра садово-

паркового 

господарства 

7   4 0 

Кафедра дизайну 25 1  4 0 

Разом  98 11 3 39 5 

 П6 П7 П8 П9 П10 
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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 
7 

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 
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». 
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Таблиця 4. Наукометричні показники 

Факультет 

(Інститут) 

Кафедра, відділ тощо Прізвище, ім’я, по батькові 

наукового, науково-

педагогічного працівника
11

 

ID Scopus 

(за наявності) 

Індекс Гірша 

Scopus
12

 

ID Web of 

Science 

Індекс 

Гірша Web 

of Science
13

 

Факультет 

реабілітацій

ної 

педагогіки 

та соціальної 

роботи 

Кафедра соціально-

гуманітарних дисциплін 

Позднякова-Кирбят’єва Е.Г.   WOS:00043787

5700009 

0 

Кафедра спеціальної педагогіки 

та спеціальної психології 

Нечипоренко В.В. 57205676460 0 WOS:00045432

5700006 

0 

Позднякова О.Л. 57205669259 0 WOS:00045432

5700006 

0 

Панов М.С.   WOS:00045068

4200005 

0 

Кафедра педагогіки та методик 

навчання 

Борисов В.В. 57203761426 0   

Кафедра соціальної роботи Гордієнко Н.М.   WOS:00045432

5700006 

0 

Клопота О.А. 57197831706 0   

Кафедра фізичної реабілітації Волкова С.С.   WOS:00045432

5700006 

0 

Факультет 

мистецтва та 

дизайну 

Кафедра природничо-наукових 

дисциплін 

     

Кафедра садово-паркового 

господарства 

Дерев’янко Н.П.    0 

Кафедра дизайну Філас В.М.   WOS:00045553

7600001 

0 

    0  0 

Разом:   П12  П13 
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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 
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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-

педагогічного 

працівника
14

 

Кількість 

публікацій 

Scopus
15

 

Назва та реквізити 

публікацій Scopus 

(прирівняні відзнаки) 

Кількість 

публікацій 

Web of 

Science
 16

 

Назва та реквізити 

публікацій Web of 

Science (прирівняні 

відзнаки) 

Факультет 

реабілітаційної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Кафедра соціально-

гуманітарних дисциплін 

Позднякова-

Кирбят’єва Е.Г. 

1 Pryima S., Orlov A., 

Anishchenko O., 

Pozdnyakova-Kirbyateva 

E. 

A study on educational 

needs of adults (on the 

example of Zaporizhzhia 

region residents). 

Advanced Education, 

2018, Issue 9, pp.62-72.   

  

Кафедра спеціальної 

педагогіки та спеціальної 

психології 

Нечипоренко В.В.  3 Nechiporenko V., 

Pozdniakova-

Kyrb’iatieva E., Pryimak 

O., Bezrukova O., 

Pryimak Y. Quality of 

In-home Social Services 

in Conditions of 

Transformation of 

Ukrainian Society. Social 

Problems: Oxford 

University Press, 2018. 

Issue 4 (2), (November), 

Volume 65. P. 776–792. 

1 Nechiporenko V., 

Gordienko N., 

Sokolovskaya I.,  

Pozdnyakova O.,  

Volkova S.,  

Cymbal V.,  

Makurina G. Lipid 

peroxidation during 

chronic inflammation. 

French-Ukrainian 

Journal of Chemistry. 

2018. Vol 6. Issue 2. 

Р. 38–53. 

   Nechiporenko V., 

Israel V. M. Datskovsky, 

Vitalii I. Bocheliuk, 
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Azamat K. 

Nagymzhanov, 

Shynar M. Turebayeva, 

Olena L. Pozdnyakova. 

New Solution of Psycho-

physiological Problem. 

Utopía y Praxis 

Latinoamericana. 2018 

AÑO: 23, n°82 (Julio-

Septiembre), pp. 417–

421. 

   Nechiporenko V., 

Pozdniakova-

Kyrb’iatieva E., Pryimak 

O., Bezrukova O., 

Pryimak Y. Quality of 

In-home Social Services 

in Conditions of 

Transformation of 

Ukrainian Society. Social 

Problems: Oxford 

University Press, 2018. 

Issue 4 (2), (November), 

Volume 65. P. 776–792. 

  

 Позднякова О.Л. 1 Nechiporenko V., 

Israel V. M. Datskovsky, 

Vitalii I. Bocheliuk, 

Azamat K. 

Nagymzhanov, 

Shynar M. Turebayeva, 

Olena L. Pozdnyakova. 

New Solution of Psycho-

physiological Problem. 

Utopía y Praxis 
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Latinoamericana. 2018 

AÑO: 23, n°82 (Julio-

Septiembre), pp. 417–

421. 

 Панов М.С.   1 Bochelyuk V., 

Panov N. 

Psycholinguistic 

Problem Field of 

Studies  of the Social 

Online Networks 

Discource. 

Psycholinguistics. 

T. 24. Vyp. 1. P. 79–

96 

Кафедра педагогіки та 

методик навчання 

Борисов В.В. 2 Achaeva M., Daurova A., 

Pospelova N., Borysov V. 

Intercultural Education in 

the System of Training 

Future Teachers. Journal 

of Social Studies 

Education Research. 

2018:9 (3), P. 261–281. 

  

   Hryhoriev S., 

Petryshchev A., Sinyaeva 

N., Yurchenko A., Sklyar 

O.,  

Kvitka S., Borysov V., 

Vlasiuk V., Tsymbal B., 

Borysova S. Studying the 

physicalchemical 

properties of alloyed 

metallurgical waste as 

secondary resourcesaving 

raw materials. Eastern-
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European Journal of 

Enterprise Technologies. 

2018, 4/12 (94) P. 43–48. 

ISSN 1729-3774 

Кафедра соціальної 

роботи 

Гордієнко Н.М.   1 Nechiporenko V., 

Gordienko N., 

Sokolovskaya I.,  

Pozdnyakova O.,  

Volkova S.,  

Cymbal V.,  

Makurina G. Lipid 

peroxidation during 

chronic inflammation. 

French-Ukrainian 

Journal of Chemistry. 

2018. Vol 6. Issue 2. 

Р. 38–53. 

 Клопота О.А. 1 Klopota O.A. 

Peculiarities Of 

Interpersonal 

Cooperation Of Youth 

With Different Vision 

Level. New Educational 

Review. 2017. Vol. 48, 

No. 2, P. 227–236. 

  

Кафедра фізичної 

реабілітації 

Волкова С.С.   1 Nechiporenko V., 

Gordienko N., 

Sokolovskaya I.,  

Pozdnyakova O.,  

Volkova S.,  

Cymbal V.,  

Makurina G. Lipid 

peroxidation during 

chronic inflammation. 
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French-Ukrainian 

Journal of Chemistry. 

2018. Vol 6. Issue 2. 

Р. 38–53. 

Факультет 

мистецтва та 

дизайну 

Кафедра природничо-

наукових дисциплін 

     

Кафедра садово-

паркового господарства 

Дерев’янко Н.П.  1 Derevianko N.P. Binding 

of aromaforming krio- 

and termotropic jelly of 

gelatin and starch. 

Chemistry & Chemical 

Technology. Vol. 11. 

№ 4. 2017. P. 480–486 

  

Кафедра дизайну Філас В.М.   1 Filas V. Tradition of 

European Perception 

of the Northern Black 

Sea Region and Its 

Population at the Time 

of Antiquity and the 

Middle Ages. 

Східноєвропейський 

історичний вісник = 

East European 

Historical Bulletin / 

Дрогобицький держ. 

педагогічний ун-тет 

ім. І. Франка / 

V. Filas. Дрогобич : 

Вид. дім 

«Гельветика», 2018. 

Вип. 8. Р. 8–17 

Разом: 10     

 П14     
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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: 

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 
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Таблиця 6. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності 

  Назви, реквізити (коди) 

Кількість наукових 

журналів, які входять з 

ненульовим коефіцієнтом 

впливовості до 

наукометричних баз
17

 П17 0 

Кількість спеціальностей
18

 
П18 10 

Кількість об’єктів права 

інтелектуальної власності, 

що зареєстровані закладом 

вищої освіти та/або 

зареєстровані (створені) 

його науково-

педагогічними та 

науковими працівниками
19

 П19 0 

Кількість об’єктів права 

інтелектуальної власності, 

які комерціалізовано 

закладом вищої освіти 

та/або його науково-

педагогічними та 

науковими працівниками
20

 П20 0 
 

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; 
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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. 
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Таблиця 7. Результати участі здобувачів вищої освіти у єдиному державному 

кваліфікаційному іспиті*
 

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 показник
22

: П21 

 

* В Хортицькій національній академії здійснюється підготовка фахівців на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями, для яких не передбачено атестацію у 

формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту 
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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 

П1/П10 

118,8 

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 

П1/П9 

15,23 

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 (крім закладів вищої освіти, які не 

здійснюють  підготовку фахівців на другому (магістерському) рівні 

вищої освіти за спеціальностями, для яких передбачено атестацію у 

формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту) 

П21 

– 

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 

П2*100/П1 

3,2 

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 

П7*100/П6 

11,22 

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 

П3*100/П1 

0,34 
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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) 

П4 

0 

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) 

П5 

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 

(П12+П13)/П6 

0 

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 

П14*100/П6 

10,2 

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 

П17/П18 

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 

П8*100/П6 

3,06 

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 

П19*100/П6 

0 
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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 

П20*100/П6 

0 

 

 

 

 

 


