
Орієнтовні критерії оцінювання діяльності структурних підрозділів  

щодо забезпечення якості освіти 

 

Затверджено наказом Міністерства освіти і 

науки України від 20.06.2013 р. №809 

 

Індикатори Показники індикаторів 

К1. Якість міжнародної діяльності 

І1.1 Частка студентів, які навчались у 

зарубіжних ВНЗ терміном не менше 

одного семестру за формою 

взаємообміну. 

 

І1.2 Частка коштів, які надійшли від 

міжнародної діяльності у 

спеціальний фонд державного 

бюджету календарного року, що 

закінчився в звітному навчальному 

році. 

 

І1.3 Частка випускників іноземних 

громадян, які отримали диплом за 

ОКР «бакалавр» від загальної 

чисельності таких випускників, 

підготовлених в звітному 

навчальному році. 

 

І1.4 Частка випускників іноземних 

громадян, які отримали диплом за 

ОКР «магістр» від загальної 

чисельності таких випускників, 

підготовлених в звітному 

навчальному році. 

 

І1.5 Частка науково-педагогічних 

працівників, які мають почесні 

звання зарубіжних ВНЗ із загальної 

чисельності викладів, які мають 

почесні звання. 

 

І1.6 Частка міжнародних семінарів, 

конференцій за участю навчального 

закладу від загальної кількості 

семінарів і конференцій за його 

участю у звітному навчальному році. 

 

 

І1.7 Частка науково–педагогічних 

працівників, які мають публікації у 

виданнях іноземних держав або у 

виданнях України, які включенні до 

міжнародних наукометричних баз. 

 

І1.8 Частка міжнародних грантів, 

патентів і ліцензій від загальної їх 

І1.1= загальна чисельність студентів, які навчались у звітному 

навчальному році за програмами обміну з іншими ВНЗ / 

чисельність студентів денної форми навчання 

 

 

І1.2= загальна кількість грантів, патентів, ліцензій, отриманих 

в звітному навчальному році / спеціальний фонд державного 

бюджету навчального закладу календарного року, що 

закінчився в звітному навчальному році. 

 

 

 

І1.3= кількість випускників іноземних громадян, які отримали 

диплом бакалавра в звітному навчальному році / загальна 

чисельність випускників денної форми навчання, які 

отримали диплом бакалавра в звітному навчальному році. 
 

 

 

І1.4= кількість випускників іноземних громадян, які отримали 

диплом магістра в звітному навчальному році / загальна 

чисельність випускників денної форми навчання, які 

отримали диплом магістра в звітному навчальному році. 
 

 

 

І1.5= чисельність науково-педагогічних працівників, які 

мають почесні звання зарубіжних ВНЗ / чисельність 

викладачів, які мають почесні звання України у штатній 

чисельності науково-педагогічних працівників 

 

 

І1.6= кількість міжнародних семінарів, конференцій, у 

підготовці і проведенні яких структурний підрозділ брав 

участь у звітному навчальному році / загальна кількість 

семінарів і конференцій, у підготовці і проведенні яких 

структурний підрозділ брав участь у звітному навчальному 

році 
 

І1.7= чисельність науково-педагогічних працівників, які 

мають публікацію у виданнях іноземних держав що 

включені до міжнародних науково метричних баз у 

звітньому навчальному році / фактична чисельність штатних 

науково-педагогічних працівників 

 

І1.8= кількість міжнародних грантів, патентів, ліцензій, 

отриманих в звітному навчальному році / загальна кількість 



кількості, отриманих в звітному 

навчальному році. 

 

І1.9 Частка науково-педагогічних 

працівників, які пройшли стажування 

у зарубіжних ВНЗ із числа тих, що 

пройшли підвищення кваліфікації у 

звітному навчальному році. 

 

І1.10 Частка іноземних громадян у 

загальній чисельності аспірантів, які 

захистили дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук у 

звітному навчальному році. 

 

І1.11 Частка іноземних громадян у 

загальній чисельності докторантів, 

які захистили дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора наук у 

звітному навчальному році. 

 

І1.12. Частка освітньо-професійних 

програм, за якими здійснюється 

підготовка фахівців спільно із 

зарубіжними ВНЗ у звітному 

навчальному році. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І1.13 Частка наукових спеціальностей, 

за якими здійснювалась підготовка 

аспірантів іноземних громадян. 

 

 

 

І1.14 Частка наукових спеціальностей, 

за якими здійснювалась підготовка 

докторантів іноземних громадян. 

 

 

 

І1.15. Частка загального ліцензованого 

обсягу на підготовку іноземних 

громадян, заповнена студентами-

іноземцями, зарахованими на 

навчання в звітному навчальному 

році. 

 

грантів, патентів, ліцензій, отриманих в звітному 

навчальному році 

 

І1.9= чисельність науково-педагогічних працівників, які 

пройшли стажування в зарубіжних ВНЗ у звітному 

навчальному році / – загальна чисельність науково-

педагогічних працівників, які пройшли підвищення 

кваліфікації у звітному навчальному році 

 

І1.10= кількість аспірантів-іноземців, які захистили 

кандидатські дисертації у звітному навчальному році / 

загальна чисельність аспірантів, які захистили кандидатські 

дисертації у звітному навчальному році  

 

 

І1.11= кількість докторантів-іноземців, які захистили 

кандидатські дисертації у звітному навчальному році / 

загальна чисельність докторантів, які захистили докторські 

дисертації у звітному навчальному році 

 

 

І1.12= (загальна кількість ОПП, за якими здійснюється 

підготовка фахівців за ОКР «бакалавр» спільно із 

зарубіжними ВНЗ + загальна кількість ОПП, за якими 

здійснюється підготовка фахівців за ОКР «спеціаліст» 

спільно із зарубіжними ВНЗ + загальна кількість ОПП, за 

якими здійснюється підготовка фахівців за ОКР «магістр» 

спільно із зарубіжними ВНЗ)/ (загальна кількість 

ліцензованих місць на підготовку фахівців за програмою 

ОКР «бакалавр» на початок звітного навчального року + 

загальна кількість ліцензованих місць на підготовку фахівців 

за програмою ОКР «спеціаліст» на початок звітного 

навчального року + загальна кількість ліцензованих місць на 

підготовку фахівців за програмою ОКР «магістр» на початок 

звітного навчального року) 

 

І1.13= загальна кількість наукових спеціальностей із 

підготовки кандидатських дисертацій, на яких навчались 

аспіранти – громадяни іноземних держав / загальна кількість 

наукових спеціальностей із підготовки кандидатських 

дисертацій 

 

І1.14= загальна кількість наукових спеціальностей із 

підготовки докторських дисертацій, на яких навчались 

докторанти – громадяни іноземних держав / загальна 

кількість наукових спеціальностей із підготовки докторських 

дисертацій 

 

І1.15= (загальна чисельність студентів-іноземців, зарахованих 

на навчання за програмою ОКР «бакалавр» у звітному 

навчальному році + загальна чисельність студентів-

іноземців, зарахованих на навчання за програмою ОКР 

«спеціаліст» у звітному навчальному році + загальна 

чисельність студентів-іноземців, зарахованих на навчання за 

програмою ОКР «магістр» у звітному навчальному році)/ 



 

 

 

 

 

 

І1.16. Частка напрямів, 

спеціальностей, на які структурний 

підрозділ здійснив прийом іноземних 

громадян від загальної кількості 

ліцензованих напрямів, 

спеціальностей. 

 

(кількість ліцензійних місць на підготовку іноземних 

громадян за ОКР «бакалавр» + кількість ліцензійних місць 

на підготовку іноземних громадян за ОКР «спеціаліст»+ 

кількість ліцензійних місць на підготовку іноземних 

громадян за ОКР «магістр») 

 

І1.16= (кількість напрямів, на які структурний підрозділ 

здійснив прийом іноземних громадян в число студентів у 

звітному навчальному році + кількість спеціальностей, на які 

структурний підрозділ здійснив прийом студентів-іноземців 

за ОКР «спеціаліст» у звітному навчальному році + кількість 

спеціальностей, на які структурний підрозділ здійснив 

прийом студентів-іноземців за ОКР «магістр» у звітному 

навчальному році)/ (кількість напрямів, на які структурний 

підрозділ має ліцензії на підготовку іноземних громадян за 

ОКР «бакалавр» + кількість спеціальностей, на які 

структурний підрозділ має ліцензії на підготовку іноземних 

громадян за ОКР «спеціаліст» + кількість спеціальностей, на 

які структурний підрозділ має ліцензії на підготовку 

іноземних громадян за ОКР «магістр») 

К2. Якість житлово-побутових умов і соціального захисту учасників освітнього процесу. 

І2.1. Частка соціально незахищених 

студентів денної форми навчання, 

яким надавалась матеріальна або 

фінансова допомога в звітному 

навчальному році. 

 

І2.2. Частка студентів денної форми 

навчання, оздоровлених у 

спортивних таборах і профілакторіях 

навчального закладу в звітному 

навчальному році. 

 

І2.3. Частка науково-педагогічних 

працівників, які в звітному 

навчальному році отримали один із 

видів житла. 

 

 

І2.4. Частка студентів денної форми 

навчання, які потребували лікування 

і були направлені в лікувально-

оздоровчі заклади в звітному 

навчальному році. 

 

І2.5. Частка студентів круглих сиріт і 

студентів, позбавлених батьківського 

піклування, які утримувались за 

кошти навчального закладу в 

звітному навчальному році. 

 

 

І2.6. Частка житлових і навчальних 

приміщень гуртожитків що мають 

покриття мережею Wi-Fi 

І2.1= загальна чисельність студентів денної форми навчання, 

яким надавалась матеріальна або фінансова допомога у 

звітному навчальному році / загальна чисельність соціально 

незахищених студентів денної форми навчання, які 

здобували освіту в звітному навчальному році 

 

І2.2= загальна чисельність студентів денної форми навчання, 

які були оздоровлені у профілакторіях і спортивних таборах 

у звітному навчальному році / чисельність студентів денної 

форми навчання 

 

 

І2.3= чисельність штатних науково-педагогічних працівників, 

які були забезпечені одним з видів житла в звітному 

навчальному році / чисельність штатних науково-

педагогічних працівників, які мали потребу в житлі в 

звітному навчальному році 

 

І2.4= загальна чисельність студентів денної форми навчання, 

які були направлені для лікування у звітному навчальному 

році / загальна чисельність студентів, які знаходились на 

диспансерному обліку і потребували лікування в санаторіях 

у звітному навчальному році 

 

І2.5= загальна чисельність студентів–круглих сиріт і 

студентів, позбавлених батьківського піклування, які 

утримувались за рахунок навчального закладу в звітному 

навчальному році / загальна чисельність студентів–круглих 

сиріт і студентів, позбавлених батьківського піклування, в 

звітному навчальному році 

 

І2.6= кількість житлових і навчальних приміщень 

гуртожитків що мають покриття мережею Wi-Fi / загальна 

кількість житлових і навчальних приміщень гуртожитків 



 

І2.7. Забезпеченість учасників 

освітнього процесу гарячим 

харчуванням у звітному навчальному 

році. 

 

І2.8. Забезпеченість студентів денної 

форми навчання стипендіями у 

звітному навчальному році. 

 

І2.9. Забезпеченість студентів денної 

форми навчання, які мали потребу в 

житлі, місцями в гуртожитку в 

звітному навчальному році. 

 

І2.7= кількість посадових місць у їдальнях і буфетах 

навчального закладу в звітному навчальному році /( 

чисельність студентів денної форми навчання + фактична 

чисельність штатних науково-педагогічних працівників) 

 

І2.8= загальна чисельність студентів денної форми навчання, 

які отримували стипендію у звітному навчальному році / 

чисельність студентів денної форми навчання 

 

І2.9= загальна чисельність студентів денної форми навчання, 

які були забезпечені житлом / загальна чисельність студентів 

денної форми навчання, які мали потребу в житлі 

 

К4. Якість формування студентського контингенту. 

І4.1. Частка студентів, які навчались у 

звітному навчального році за 

програмами обміну з іншими ВНЗ. 

 

І4.2. Частка студентів-іноземців, які 

навчались у звітному навчальному 

році. 

 

І4.3. Частка студентів, які навчались 

на місцях державного замовлення і 

вибули із навчального закладу в 

звітному навчальному році. 

 

 

 

 

І4.4. Частка студентів, які були 

відраховані із навчального закладу за 

незадовільне навчання або поведінку. 

 

І4.5. Частка напрямів, на які був 

відсутній конкурс абітурієнтів. 

 

 

 

 

І4.6. Частка студентів нового 

прийому, які були прийняті на 

навчання за кошти юридичних і 

фізичних осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І4.1= загальна чисельність студентів, які навчались у звітному 

навчальному році за програмами обміну з іншими ВНЗ / 

чисельність студентів денної форми навчання 

 

І4.2= загальна чисельність студентів-іноземців, які навчались 

у звітному навчальному році / чисельність студентів денної 

форми навчання 

 

І4.3= (загальна чисельність студентів, які навчались на місцях 

державного замовлення на початку звітного навчального 

року – загальна чисельність студентів, які навчались за 

державним замовленням, успішно закінчили звітний 

навчальний рік)/ загальна чисельність студентів, які 

навчались на місцях державного замовлення на початку 

звітного навчального року 

 

І4.4= загальна чисельність студентів, які були відраховані за 

незадовільне навчання і поведінку в звітному навчальному 

році / чисельність студентів денної форми навчання 

 

І4.5= кількість напрямів, на яких був відсутній конкурс 

абітурієнтів при прийомі на навчання студентів у звітному 

навчальному році / кількість напрямів, на які структурний 

підрозділ здійснив прийом студентів у звітному навчальному 

році 
 

І4.6= (загальна кількість студентів, зарахованих на перший 

курс денної форми навчання на початок звітного 

навчального року – загальна кількість студентів першого 

курсу, які зараховані на місця державного замовлення, на 

початок звітного навчального року + загальна чисельність 

студентів, зарахованих на денну форму навчання за 

програмою ОКР «спеціаліст» на початок звітного 

навчального року – загальна чисельність студентів, які 

зараховані на місця державного замовлення на денну форму 

навчання за програмою ОКР «спеціаліст» на початок 

звітного навчального року + загальна чисельність студентів, 

які зараховані на денну форму навчання за ОКР «магістр» у 

звітному навчальному році – загальна чисельність студентів, 

які зараховані на місця державного замовлення денної 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І4.7. Частка студентів, прийнятих на 

перший курс навчання, які пройшли 

довузівську підготовку. 

 

 

І4.8.Частка спеціальностей на 

підготовку фахівців за програмою 

ОКР «спеціаліст», «магістр», на які 

структурний підрозділ не мав 

ліцензії або термін дії якої закінчився 

до початку звітного навчального 

року. 

 

 

І4.9. Частка місць ліцензованого 

обсягу прийому, заповнена 

студентами нового прийому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І4.10. Частка виконання плану 

державного замовлення на 

підготовку фахівців. 

форми навчання за програмою ОКР «магістр» у звітному 

навчальному році)/( загальна кількість студентів, 

зарахованих на перший курс денної форми навчання на 

початок звітного навчального року + загальна чисельність 

студентів, зарахованих на денну форму навчання за 

програмою ОКР «спеціаліст» на початок звітного 

навчального року + загальна чисельність студентів, які 

зараховані на денну форму навчання за ОКР «магістр» у 

звітному навчальному році) 

 

І4.7= загальна чисельність студентів, прийнятих на перший 

курс, які пройшли довузівську підготовку / загальна 

кількість студентів, зарахованих на перший курс денної 

форми навчання на початок звітного навчального року 

 

І4.8= кількість спеціальностей ОКР «спеціаліст», «магістр», 

за якими здійснювалась підготовка фахівців, термін дії 

ліцензії яких закінчився до початку звітного навчального 

року /( кількість спеціальностей, на які структурний 

підрозділ здійснив прийом студентів за ОКР «спеціаліст»у 

звітному навчальному році + кількість спеціальностей, на які 

структурний підрозділ здійснив прийом студентів за ОКР 

«магістр»у звітному навчальному році) 

 

І4.9= (загальна кількість студентів, зарахованих на перший 

курс денної форми навчання на початок звітного 

навчального року + загальна чисельність студентів, 

зарахованих на денну форму навчання за програмою ОКР 

«спеціаліст» на початок звітного навчального року + 

загальна чисельність студентів, які зараховані на денну 

форму навчання за ОКР «магістр» у звітному навчальному 

році) /( загальна кількість ліцензованих місць на підготовку 

фахівців за програмою ОКР «бакалавр» на початок звітного 

навчального року + загальна кількість ліцензованих місць на 

підготовку фахівців за програмою ОКР «спеціаліст» на 

початок звітного навчального року + загальна кількість 

ліцензованих місць на підготовку фахівців за програмою 

ОКР «магістр» на початок звітного навчального року) 

 

І4.10= (загальна кількість студентів першого курсу, які 

зараховані на місця державного замовлення, на початок 

звітного навчального року + загальна чисельність студентів, 

які зараховані на місця державного замовлення на денну 

форму навчання за програмою ОКР «спеціаліст» на початок 

звітного навчального року + загальна чисельність студентів, 

які зараховані на місця державного замовлення денної 

форми навчання за програмою ОКР «магістр» у звітному 

навчальному році)/ (кількість місць державного замовлення 

на підготовку фахівців ОКР «бакалавр» отримав 

структурний підрозділ у звітному навчальному році + 

кількість місць державного замовлення на підготовку 

фахівців ОКР «спеціаліст», «магістр» отримав структурний 

підрозділ у звітному навчальному році) 

К5. Якість реалізації змісту підготовки фахівців. 

І5.1.Частка навчальних дисциплін І5.1= кількість навчальних дисциплін нормативної складової 



нормативної складової робочих 

навчальних планів ОКР «бакалавр», 

перевірка знань студентів з яких 

здійснювалась на комп’ютерних 

системах тестування. 

 

І5.2.Частка навчальних дисциплін 

нормативної складової робочих 

навчальних планів ОКР «спеціаліст», 

«магістр», перевірка знань студентів 

з яких здійснювалась на 

комп’ютерних системах тестування. 

 

 

 

І5.3.Частка лекційних курсів 

навчальних дисциплін нормативної 

складової робочих навчальних планів 

ОКР «бакалавр», які мають 

електронні конспекти, були  

реалізовані із застосуванням 

мультимедійних технологій 

навчання. 

 

І5.4.Частка лекційних курсів 

навчальних дисциплін нормативної 

складової робочих навчальних планів 

ОКР «спеціаліст», «магістр», які 

мають електронні конспекти, були 

реалізовані із застосуванням 

мультимедійних технологій 

навчання. 

 

І5.5. Наявність системи управління 

якістю освіти. 

 

І5.6.Частка кафедр, у яких виконання 

робочих програм, закріплених за 

ними дисциплін, здійснено із 

застосуванням накопичувально-

рейтингової системи навчання. 

 

І5.7.Частка робочих програм 

дисциплін нормативної складової 

робочих навчальних планів 

бакалаврської підготовки реалізовані 

із застосуванням інноваційних 

технологій навчання. 

 

І5.8.Частка робочих програм 

дисциплін нормативної складової 

робочих навчальних планів ОКР 

«спеціаліст» і «магістр» реалізовані 

із застосуванням інноваційних 

технологій навчання. 

робочих навчальних планів ОКР «бакалавр», перевірка знань 

студентів з яких здійснювалась на комп’ютерних системах 

тестування / загальна кількість робочих програм дисциплін 

нормативної складової робочих навчальних планів 

бакалаврської підготовки 

 

І5.2= кількість навчальних дисциплін нормативної складової 

робочих навчальних планів ОКР «спеціаліст», «магістр», 

перевірка знань студентів з яких здійснювалась на 

комп’ютерних системах тестування /( загальна кількість 

робочих планів, які реалізовані у звітному навчальному році 

– загальна кількість робочих програм дисциплін 

нормативної складової робочих навчальних планів 

бакалаврської підготовки) 

 

І5.3= кількість лекційних курсів навчальних дисциплін 

нормативної складової робочих навчальних планів ОКР 

«бакалавр», які мають електронні конспекти, були 

реалізовані із застосуванням мультимедійних технологій 

навчання/ загальна кількість робочих програм дисциплін 

нормативної складової робочих навчальних планів 

бакалаврської підготовки 

 

 

І5.4= кількість лекційних курсів навчальних дисциплін 

нормативної складової робочих навчальних планів ОКР 

«спеціаліст», «магістр» були реалізовані із застосуванням 

мультимедійних технологій навчання /( загальна кількість 

робочих планів, які реалізовані у звітному навчальному році 

– загальна кількість робочих програм дисциплін 

нормативної складової робочих навчальних планів 

бакалаврської підготовки) 

 

І5.5 – так, ні, не в повній мірі 

 

 

І5.6= кількість кафедр, у яких виконання робочих програм, 

закріплених за ними дисциплін, здійснено із застосуванням 

накопичувально-рейтингової системи навчання / кількість 

кафедр, які забезпечують підготовку фахівців 

 

 

І5.7= кількість робочих програм дисциплін нормативної 

складової робочих навчальних планів бакалаврської 

підготовки реалізовані із застосуванням інноваційних 

технологій навчання / загальна кількість робочих програм 

дисциплін нормативної складової робочих навчальних 

планів бакалаврської підготовки 

 

І5.8= кількість робочих програм дисциплін нормативної 

складової робочих навчальних планів ОКР «спеціаліст», 

«магістр» реалізовані із застосуванням інноваційних 

технологій навчання / (загальна кількість робочих планів, які 

реалізовані у звітному навчальному році – загальна кількість 

робочих програм дисциплін нормативної складової робочих 



 

 

І5.9.Частка виконаних робочих 

навчальних планів, у яких дотримане 

співвідношення навчальних годин 

між блоками навчальних дисциплін. 

навчальних планів бакалаврської підготовки) 

 

І5.9= кількість виконаних робочих навчальних планів, у яких 

дотримане співвідношення навчальних годин між блоками 

навчальних дисциплін / загальна кількість робочих планів, 

які реалізовані у звітному навчальному році 

К6. Якість наукової та науково-дослідної роботи і підготовки наукових кадрів. 

І6.1. Частка студентів ОКР 

«спеціаліст» і «магістр», які брали 

участь у науковій та науково-

дослідній роботі в звітному 

навчальному році. 

 

І6.2. Частка студентів ОКР 

«спеціаліст» і «магістр» із числа 

учасників наукової та науково-

дослідної роботи, які виступали з 

доповідями на зовнішніх 

студентських наукових конференціях 

у звітному навчальному році. 

 

І6.3. Ефективність використання 

коштів на наукову і науково-

дослідну роботу в звітному 

навчальному році. 

 

 

І6.4. Частка докторів наук, професорів 

із числа наукових і науково-

педагогічних працівників, які 

здійснюють підготовку науковців. 

 

 

 

 

 

І6.5. Частка аспірантів, які закінчили 

аспірантуру в звітному навчальному 

році, підготували і захистили 

кандидатські дисертації. 

 

І6.6. Частка докторантів і пошукачів, 

які закінчили докторантуру в 

звітному навчальному році, 

підготували і захистили кандидатські 

дисертації. 

 

 

 

І6.7. Частка навчальних 

спеціальностей, які охоплені 

аспірантурою. 

 

 

І6.8. Частка навчальних 

І6.1= чисельність студентів ОКР «спеціаліст» і «магістр», які 

брали участь у науковій та науково-дослідній роботі в 

звітному навчальному році / загальна чисельність студентів, 

які навчались за ОКР «спеціаліст» і «магістр» на початок 

звітного навчального року 

 

І6.2= чисельність студентів, які виступали на зовнішніх 

наукових конференціях у звітному навчальному році / 

чисельність студентів ОКР «спеціаліст» і «магістр», які 

брали участь у науковій та науково-дослідній роботі в 

звітному навчальному році 

 

 

 

І6.3= загальна сума коштів, отриманих структурним 

підрозділом за НДР у календарному році, що закінчився в 

звітному навчальному році / загальна сума коштів, виділених 

на наукову і науково-дослідну роботу в календарному році, 

що закінчився в звітному навчальному році 

 

І6.4= чисельність докторів наук, професорів із числа науково-

педагогічних працівників, які здійснюють підготовку 

науковців + чисельність докторів наук із числа наукових 

працівників, які здійснюють підготовку науковців / 

чисельність докторів наук, професорів у штатній чисельності 

науково-педагогічних працівників + чисельність докторів 

наук у складі наукових працівників згідно з штатним 

розписом 

 

І6.5= чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в 

звітному навчальному році, підготували і захистили 

кандидатські дисертації / загальна чисельність випускників 

аспірантури в звітному навчальному році  

 

І6.6= загальна чисельність пошукачів і докторантів, які 

закінчили докторантуру в звітному навчальному році, 

підготували і захистили докторські дисертації / (загальна 

чисельність докторантів, які закінчили докторантуру в 

звітному навчальному році + загальна чисельність 

випускників по шукачів, які закінчили докторантуру в 

звітному навчальному році) 

 

І6.7= кількість навчальних спеціальностей, які охоплені 

аспірантурою / кількість спеціальностей, за якими 

структурний підрозділ здійснював у звітному навчальному 

році підготовку фахівців 

 

І6.8= кількість навчальних спеціальностей, які охоплені 



спеціальностей, які охоплені 

докторантурою. 

 

 

І6.9. Частка науково-педагогічних 

працівників, які беруть участь у 

науковій та науково-дослідній 

діяльності. 

 

І6.10. Частка наукових, науково-

педагогічних працівників, які в 

звітному навчальному році отримали 

за наукову або науково-дослідну 

роботу винагороди, виграли гранти. 

 

 

 

І6.11. Частка наукових, науково-

дослідних програм, за результатами 

виконання яких здійснені наукові 

відкриття або інноваційні технічні 

рішення, на які структурний 

підрозділ отримав охоронні 

документи в звітному навчальному 

році. 

І6.12. Частка наукових шкіл, які мають 

світове визнання. 

 

І6.13. Частка кандидатів наук у складі 

наукових працівників. 

 

 

 

І6.14. Частка докторів наук у складі 

наукових працівників. 

 

 

 

І6.15. Частка нормативної чисельності 

наукових посад усіх структурних 

підрозділів навчального закладу, 

заповнена штатними науковими 

працівниками. 

докторантурою / кількість спеціальностей, за якими 

структурний підрозділ здійснював у звітному навчальному 

році підготовку фахівців 

 

І6.9= чисельність науково-педагогічних працівників, які 

беруть участь у науковій та науково-дослідній діяльності / 

фактична чисельність штатних науково-педагогічних 

працівників 

 

І6.10= чисельність наукових, науково-педагогічних 

працівників, які в звітному навчальному році за наукову або 

науково-дослідну роботу отримали винагороди, виграли 

гранти / (кількість посад, заповнених штатними науковими 

працівниками відповідно до штатного розпису + чисельність 

науково-педагогічних працівників, які беруть участь у 

науковій та науково-дослідній діяльності) 

 

І6.11= кількість отриманих у звітному навчальному році 

охоронних документів на наукові відкриття або інноваційні 

технічні рішення за результатами виконання наукових і 

науково-дослідних програм / кількість завершених у 

звітному навчальному році наукових і науково-дослідних 

програм 

 

 

І6.12= кількість наукових шкіл, що мають світове визнання / 

кількість наукових шкіл всього 

 

І6.13= чисельність кандидатів наук у складі наукових 

працівників відповідно до штатного розпису / кількість 

посад, заповнених штатними науковими працівниками 

відповідно до штатного розпису 

 

І6.14= чисельність докторів наук у складі наукових 

працівників згідно з штатним розписом / кількість посад, 

заповнених штатними науковими працівниками відповідно 

до штатного розпису 

 

І6.15= кількість посад, заповнених штатними науковими 

працівниками відповідно до штатного розпису / кількість 

посад наукових працівників у всіх структурних підрозділах 

навчального закладу 

 

К7. Якість організаційного, науково-методичного та інформаційного забезпечення освітнього 

процесу. 

І7.1. Забезпеченість посадковими 

місцями у читальних залах. 

 

І7.2. Частка навчальних дисциплін 

нормативної складової робочих 

навчальних планів, на які бібліотека 

має інформацію про місце 

знаходження інформаційно-

методичного забезпечення 

самостійної роботи студентів з 

І7.1= загальна кількість посадкових місць у читальних залах / 

чисельність студентів денної форми навчання 

 

І7.2= кількість навчальних дисциплін нормативної складової 

робочих навчальних планів, на які у комп’ютеризованому 

довідково-бібліографічному каталозі бібліотеки є 

інформацію про місце знаходження контрольних завдань та 

інформаційно-методичне забезпечення самостійної роботи 

студентів з опрацювання лекційних модулів / кількість 

підручників і навчальних посібників, підготовлених і 



опрацювання лекційних модулів на 

електронних носіях. 

 

І7.3. Частка семінарських занять, на 

які бібліотека має повні комплекти 

методично-інформаційного 

забезпечення на електронних носіях. 

 

 

 

І7.4. Частка підручників та 

навчальних посібників, які отримали 

гриф Міністерства освіти і науки 

України 

 

І7.5. Частка курсових проектів і 

курсових робіт, на які бібліотека має 

повні комплекти методичних 

матеріалів на електронних носіях. 

 

 

І7.6. Частка лабораторних робіт, на які 

бібліотека має повні комплекти 

інструктивно-методичного 

забезпечення на електронних носіях. 

 

 

 

І7.7. Наявність розкладу навчальних 

занять, який відповідає санітарно-

гігієнічним і педагогічним вимогам. 

 

І7.8. Частка кафедр, які мають повне 

навчально-методичне та 

інформаційне забезпечення 

закріплених за ними навчальних 

дисциплін. 

 

І7.9. Забезпеченість кожного напряму 

(спеціальності) навчально-

методичними комплексами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 І7.10. Забезпеченість кожного 

напряму (спеціальності) галузевою 

складовою та складовою навчального 

закладу стандарту вищої освіти. 

виданих у звітному навчальному році 

 

 

І7.3= кількість комплектів методичних рекомендацій та 

інформаційного забезпечення щодо підготовки рефератів на 

семінарські заняття на електронних носіях, які знаходяться в 

комп’ютеризованому довідково-бібліографічному каталозі 

бібліотеки / загальна кількість семінарських занять 

відповідно до вимог робочих навчальних планів і програм 

 

І7.4= кількість підручників і навчальних посібників, які 

отримали гриф / кількість підручників і навчальних 

 

 

 

І7.5= кількість комплектів методичних матеріалів на курсові 

проекти і курсові роботи, які зберігаються в бібліотеці на 

електронних носіях / загальна кількість курсових проектів і 

курсових робіт відповідно до робочих навчальних планів і 

програм 

 

І7.6= кількість комплектів інструктивно-методичного 

забезпечення виконання лабораторних робіт на електронних 

носіях, які знаходяться в комп’ютеризованому довідково-

бібліографічному каталозі бібліотеки / загальна кількість 

лабораторних робіт відповідно до вимог робочих навчальних 

планів і програм 

 

І7.7 – так, не в повній мірі 

 

 

 

І7.8= кількість кафедр, які мають повне навчально-методичне 

та інформаційне забезпечення, закріплених за ними 

навчальних дисциплін / кількість кафедр, які забезпечують 

підготовку фахівців 

 

 

І7.9= кількість напрямів (спеціальностей), які забезпечені 

навчально-методичними комплексами /( кількість напрямів, 

на які структурний підрозділ на початок звітного 

навчального року мав ліцензію на підготовку фахівців + 

кількість спеціальностей, на які структурний підрозділ на 

початок звітного навчального року мав ліцензію на 

підготовку фахівців за ОКР «спеціаліст» + кількість 

спеціальностей, на які структурний підрозділ на початок 

звітного навчального року мав ліцензію на підготовку 

фахівців за ОКР «магістр») 

 

І7.10= кількість напрямів (спеціальностей), які забезпечені 

галузевою складовою та складовою навчального закладу 

стандарту вищої освіти /( кількість напрямів, на які 

структурний підрозділ на початок звітного навчального року 

мав ліцензію на підготовку фахівців + кількість 

спеціальностей, на які структурний підрозділ на початок 



звітного навчального року мав ліцензію на підготовку 

фахівців за ОКР «спеціаліст» + кількість спеціальностей, на 

які структурний підрозділ на початок звітного навчального 

року мав ліцензію на підготовку фахівців за ОКР «магістр») 

 

К8. Якість матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу 

І8.1. Частка лекційних залів, 

оснащених мультимедійною 

технікою.  

 

І8.2. Частка оновлення машин, 

обладнання і приладів, задіяних у 

навчальному процесі. 

 

 

 

І8.3 Частка навчальних приміщень, що 

мають покриття мережею Wi-Fi. 

 

 

І8.4. Оснащеність освітнього процесу 

сучасною комп’ютерною технікою. 

 

 

І8.5. Частка лабораторно-практичних 

робіт, що виконуються на власній 

базі. 

 

І8.6. Забезпеченість освітнього 

процесу навчальними площами. 

І8.1= кількість лекційних залів, обладнаних мультимедійною 

технікою / кількість лекційних залів, здіяних у навчальному 

процесі 

 

І8.2= загальна сума коштів, витрачених на розвиток 

навчально-лабораторної бази у календарному році, що 

закінчився в звітному навчальному році / загальна вартість 

машин, обладнання і приладів, задіяних у навчальному 

процесі 

 

І8.3= кількість навчальних приміщень навчальних корпусів 

що мають покриття мережею Wi-Fi / кількість навчальних 

приміщень, задіяних у навчальному процесі 

 

І8.4= кількість комп’ютерів, задіяних у навчальному процесі, 

четвертого і наступних поколінь / чисельність студентів 

денної форми навчання /Кнп 

 

І8.5= кількість лабораторно-практичних робіт, які 

виконуються на власній базі / кількість лабораторно-

практичних робіт за навчальними планами і програмами 

 

І8.6= навчальна площа навчальних корпусів / чисельність 

студентів денної форми навчання /Кнп 

К9. Якість забезпечення освітнього процесу науково-педагогічними працівниками. 

І9.1. Частка академіків, членів-

кореспондентів НАН України, НАПН 

України галузевих академій наук 

України серед запрошених для 

проведення навчальної роботи. 

 

І9.2. Плинність штатних науково-

педагогічних працівників. 

 

 

І9.3. Частка штатних науково-

педагогічних працівників, які 

своєчасно пройшли підвищення 

кваліфікації. 

 

І9.4. Частка кафедр, у яких 

чисельність докторів наук, 

професорів відповідає 

акредитаційним вимогам. 

 

І9.5. Частка кафедр, у яких 

чисельність викладачів вищої 

кваліфікації відповідає 

І9.1= кількість академіків, членів-кореспондентів НАН 

України, НАПН України, галузевих академій наук України 

серед запрошених для проведення навчальної роботи / 

загальна чисельність викладачів, які здійснюють навчальний 

процес за сумісництвом 

 

І9.2= кількість штатних науково-педагогічних працівників, 

які звільнились протягом навчального року / фактична 

чисельність штатних науково-педагогічних працівників 

 

І9.3= чисельність штатних науково-педагогічних працівників, 

які своєчасно пройшли підвищення кваліфікації / фактична 

чисельність штатних науково-педагогічних працівників 

 

 

І9.4= кількість кафедр, у яких чисельність докторів наук, 

професорів відповідає акредитаційним вимогам / кількість 

кафедр, які забезпечують підготовку фахівців 

 

 

І9.5= кількість кафедр, у яких викладачі вищої кваліфікації 

відповідають акредитаційним вимогам / кількість кафедр, які 

забезпечують підготовку фахівців 



акредитаційним вимогам. 

 

І9.6. Частка кафедр, які очолюють 

доктори наук, професори. 

 

 

І9.7. Частка академіків, членів-

кореспондентів НАН України, НАПН 

України у штатній чисельності 

науково-педагогічних працівників. 

 

І9.8. Частка докторів наук, професорів 

у штатній чисельності науково-

педагогічних працівників. 

 

І9.9. Частка викладачів з науковими 

ступенями та вченими званнями у 

штатній чисельності науково-

педагогічних працівників. 

 

 

 

І9.6= кількість кафедр, які очолюють доктори наук, 

професори, які є штатними працівниками / кількість кафедр, 

які забезпечують підготовку фахівців 

 

І9.7= чисельність академіків, членів-кореспондентів НАН 

України, НАПН України, галузевих академій наук / 

фактична чисельність штатних науково-педагогічних 

працівників 

 

І9.8= чисельність докторів наук, професорів у штатній 

чисельності науково-педагогічних працівників / фактична 

чисельність штатних науково-педагогічних працівників 

 

І9.9= (чисельність докторів наук, професорів у штатній 

чисельності науково-педагогічних працівників + чисельність 

кандидатів наук, доцентів у штатній чисельності науково-

педагогічних працівників)/ фактична чисельність штатних 

науково-педагогічних працівників 

К10. Якість навчальних і творчих досягнень студентів і випускників, результати 

працевлаштування. 

І10.1. Частка студентів, які мають 

спортивні розряди. 

 

 

 

 

 

 

І10.2 Частка студентів, які отримали 

або підвищили спортивний розряд.  

 

 

 

І10.3 Частка студентів, які брали 

участь у міжнародних або 

національних спортивних змагань. 

 

 

І10.4 Частка студентів – учасників 

міжнародних та національних 

спортивних змагань, які стали 

призерами. 

 

 

І10.5. Частка студентів, які брали 

участь у міжнародних та 

національних мистецьких творчих 

конкурсах. 

 

І10.6. Частка студентів, які були 

учасниками міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних 

конференцій і олімпіад, виставок і 

І10.1= кількість навчальних дисциплін нормативної складової 

робочих навчальних планів, на які у комп’ютеризованому 

довідково-бібліографічному каталозі бібліотеки є 

інформацію про місце знаходження контрольних завдань та 

інформаційно-методичне забезпечення самостійної роботи 

студентів з опрацювання лекційних модулів / чисельність 

студентів денної форми навчання 

 

І10.2= чисельність студентів, які отримали або підвищили 

спортивний розряд у звітньому навчальному році / 

чисельність студентів, які на 01.10. звітнього навчального 

року мали спортивний розряд 

 

І10.3= чисельність студентів, які приймали участь у 

міжнародних або національних спортивних змаганнях у 

звітньому начальному році / чисельність студентів денної 

форми навчання 

 

І10.4= чисельність студентів участниуів міжнародних або 

національних спортивних змагань, які стали призерами у 

звітньому навчальному році / чисельність студентів, які 

приймали участь у міжнародних або національних 

спортивних змаганнях у звітньому начальному році 

 

І10.5= загальна чисельність студентів денної форми навчання, 

які брали участь у міжнародних та національних фестивалях, 

мистецьких та творчих конкурсах у звітному навчальному 

році / чисельність студентів денної форми навчання 

 

І10.6= загальна чисельність студентів денної форми навчання, 

які були учасниками науково-практичних конференцій і 

олімпіад, виставок і конкурсів наукових робіт в звітному 

навчальному році / чисельність студентів денної форми 



конкурсів наукових робіт. 

 

І10.7. Результативність участі 

студентів у міжнародних та 

національних мистецьких творчих 

конкурсах. 

 

 

 

 

І10.8. Частка студентів-учасників 

науково-практичних конференцій і 

олімпіад, виставок і конкурсів 

наукових робіт, які отримали 

винагороди і дипломи. 

 

 

 

І10.9. Частка студентів усіх форм 

навчання, які закінчили звітний 

навчальний рік на «відмінно» і 

«добре». 

 

І10.10. Частка випускників усіх форм 

навчання ОКР «спеціаліст», 

«магістр», рекомендованих ДЕК до 

аспірантури. 

 

 

 

 

 

 

 

І10.11. Частка випускників усіх форм 

навчання ОКР «спеціаліст», 

«магістр», дипломні проекти яких 

були рекомендовані ДЕК для 

впровадження у виробництво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

І10.12. Частка випускників усіх форм 

навчання ОКР «спеціаліст», 

«магістр», які захистили 

 науково-дослідні проекти (роботи). 

 

 

 

 

навчання 

 

І10.7= загальна кількість винагород, дипломів, отриманих 

студентами-учасниками міжнародних та національних 

фестивалях, мистецьких та творчих конкурсах у звітному 

навчальному році / загальна чисельність студентів денної 

форми навчання, які брали участь у міжнародних та 

національних фестивалях, мистецьких та творчих конкурсах 

у звітному навчальному році 

 

І10.8= загальна кількість винагород, дипломів, отриманих 

студентами-учасниками науково-практичних конференцій, 

виставок і конкурсів у звітному навчальному році / загальна 

чисельність студентів денної форми навчання, які були 

учасниками науково-практичних конференцій і олімпіад, 

виставок і конкурсів наукових робіт в звітному навчальному 

році 
 

І10.9= чисельність студентів усіх форм навчання, які на 

«відмінно» і «добре» закінчили навчальний рік / загальна 

чисельність студентів усіх форм навчання, які закінчили 

звітний навчальний рік 

 

І10.10= (загальна чисельність випускників усіх форми 

навчання ОКР «спеціаліст», рекомендованих ДЕК до 

аспірантури в звітному навчальному році + загальна 

чисельність випускників усіх форми навчання ОКР 

«магістр», рекомендованих ДЕК до аспірантури в звітному 

навчальному році)/( загальна чисельність випускників усіх 

форми навчання ОКР «спеціаліст», які отримали диплом в 

звітному навчальному році + загальна чисельність 

випускників усіх форми навчання ОКР «магістр», які 

отримали диплом в звітному навчальному році) 

 

І10.11= (загальна чисельність випускників усіх форми 

навчання ОКР «спеціаліст», дипломні проекти (роботи) яких 

були рекомендовані ДЕК до впровадження у виробництво в 

звітному навчальному році + загальна чисельність 

випускників усіх форми навчання ОКР «магістр», дипломні 

проекти (роботи) яких були рекомендовані ДЕК до 

впровадження у виробництво в звітному навчальному році)/ 

(загальна чисельність випускників усіх форми навчання ОКР 

«спеціаліст», які отримали диплом в звітному навчальному 

році + загальна чисельність випускників усіх форми 

навчання ОКР «магістр», які отримали диплом в звітному 

навчальному році) 

 

І10.12= (загальна чисельність випускників усіх форми 

навчання ОКР «спеціаліст» підготували і захистили науково-

дослідні проекти (роботи) в звітному навчальному році + 

загальна чисельність випускників усіх форми навчання ОКР 

«магістр» підготували і захистили науково-дослідні проекти 

(роботи) в звітному навчальному році)/ (загальна 

чисельність випускників усіх форми навчання ОКР 

«спеціаліст», які отримали диплом в звітному навчальному 



 

 

 

 

І10.13. Частка випускників усіх форм 

навчання ОКР «бакалавр», які 

закінчили структурний підрозділ на 

«відмінно» і «добре». 

 

 

 

І10.14. Частка випускників усіх форм 

навчання ОКР «спеціаліст», 

«магістр», які закінчили структурний 

підрозділ на «відмінно» і «добре». 

 

 

 

 

 

І10.15. Частка випускників усіх форм 

навчання ОКР «бакалавр», які 

отримали дипломи з відзнакою. 

 

 

 

І10.16. Частка випускників усіх форм 

навчання ОКР «спеціаліст», 

«магістр», які отримали дипломи з 

відзнакою. 

 

 

 

 

 

 

 

І10.17. Виконання державного 

замовлення на підготовку фахівців 

ОКР «бакалавр». 

 

 

 

 

 

 

І10.18. Частка випускників денної 

форми навчання ОКР «спеціаліст», 

«магістр», підготовлених у звітному 

навчальному році за кошти 

державного бюджету, 

працевлаштовано. 

 

 

 

році + загальна чисельність випускників усіх форми 

навчання ОКР «магістр», які отримали диплом в звітному 

навчальному році) 

 

І10.13= загальна чисельність випускників усіх форми 

навчання ОКР «бакалавр», які закінчили структурний 

підрозділ на «відмінно» і «добре» в звітному навчальному 

році / загальна чисельність випускників усіх форми навчання 

ОКР «бакалавр», які отримали диплом з відзнакою в 

звітному навчальному році 

 

І10.14= загальна чисельність випускників усіх форми 

навчання ОКР «спеціаліст», «магістр», які закінчили 

структурний підрозділ на «відмінно» і «добре» в звітному 

навчальному році / (загальна чисельність випускників усіх 

форми навчання ОКР «спеціаліст», які отримали диплом в 

звітному навчальному році + загальна чисельність 

випускників усіх форми навчання ОКР «магістр», які 

отримали диплом в звітному навчальному році) 

 

І10.15= загальна чисельність випускників усіх форми 

навчання ОКР «бакалавр», які отримали диплом з відзнакою 

в звітному навчальному році / загальна чисельність 

випускників усіх форми навчання, які отримали диплом 

бакалавра в звітному навчальному році 

 

І10.16= (загальна чисельність випускників усіх форми 

навчання ОКР «спеціаліст», які отримали диплом з 

відзнакою в звітному навчальному році + загальна 

чисельність випускників усіх форми навчання ОКР 

«магістр», які отримали диплом з відзнакою в звітному 

навчальному році)/ (загальна чисельність випускників усіх 

форми навчання ОКР «спеціаліст», які отримали диплом в 

звітному навчальному році + загальна чисельність 

випускників усіх форми навчання ОКР «магістр», які 

отримали диплом в звітному навчальному році) 

 

І10.17= (загальна чисельність випускників денної форми 

навчання, які отримали диплом бакалавра в звітному 

навчальному році – загальна чисельність випускників денної 

форми навчання, які навчались за кошти фізичних і 

юридичних осіб і отримали диплом бакалавра в звітному 

навчальному році)/ загальна кількість місць державного 

замовлення на підготовку фахівців ОКР «бакалавр», які 

отримав структурний підрозділ на даний випуск 

 

І10.18= (загальна чисельність випускників денної форми 

навчання ОКР «спеціаліст», підготовлена за кошти 

державного бюджету, в звітному навчальному році 

працевлаштовано + загальна чисельність випускників денної 

форми навчання ОКР «магістр», підготовлена за кошти 

державного бюджету, в звітному навчальному році 

працевлаштовано)/ (загальна чисельність випускників денної 

форми навчання, які отримали диплом спеціаліста в звітному 

навчальному році – загальна чисельність випускників денної 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

І10.19. Виконання державного 

замовлення на підготовку фахівців 

ОКР «спеціаліст», «магістр». 

форми навчання, які навчались за кошти фізичних і 

юридичних осіб і отримали диплом спеціаліста в звітному 

навчальному році + загальна чисельність випускників денної 

форми навчання, які отримали диплом магістра в звітному 

навчальному році – загальна чисельність випускників денної 

форми навчання, які навчались за кошти фізичних і 

юридичних осіб і отримали диплом магістра в звітному 

навчальному році) 

 

І10.19= (загальна чисельність випускників денної форми 

навчання, які отримали диплом спеціаліста в звітному 

навчальному році – загальна чисельність випускників денної 

форми навчання, які навчались за кошти фізичних і 

юридичних осіб і отримали диплом спеціаліста в звітному 

навчальному році + загальна чисельність випускників денної 

форми навчання, які отримали диплом магістра в звітному 

навчальному році – загальна чисельність випускників денної 

форми навчання, які навчались за кошти фізичних і 

юридичних осіб і отримали диплом магістра в звітному 

навчальному році)/( загальна кількість місць державного 

замовлення на підготовку фахівців ОКР «спеціаліст», які 

отримав структурний підрозділ на даний випуск + загальна 

кількість місць державного замовлення на підготовку 

фахівців ОКР «магістр», які отримав структурний підрозділ 

на даний випуск) 

 

 

Керівник центру  

моніторингу якості освіти            Н.А. Махровська 


