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І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти
Повідомляємо, що заклад вищої освіти виконує обов’язкові критерії
надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти, якими
є:
1) виконання Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”,
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти.
До звіту додаються відомості про здійснення заходів державного
контролю (нагляду) за дотриманням законодавства у сфері освіти, виявлені
ними порушення та вжиті заходи для їх усунення, у відповідному році.
2) позитивна оцінка (сертифікація) системи забезпечення закладом вищої
освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи
внутрішнього забезпечення якості) відповідно до вимог абзацу одинадцятого
частини другої статті 16 Закону України “Про вищу освіту” (критерій починає
застосовуватися через два роки після затвердження Національним
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агентством із забезпечення якості вищої освіти відповідних вимог, до цього
його виконання не є обов’язковим);
3) відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності закладів освіти.
До звіту додаються відомості про здійснення заходів контролю за
дотриманням Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, виявлені
ними порушення та вжиті заходи для їх усунення у відповідному році.
4) наявність єдиного інформаційного середовища закладу вищої освіти, в
якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності.
До звіту додається опис єдиного інформаційного середовища закладу
вищої освіти.
5) розміщення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти
обов’язкової інформації, передбаченої законодавством.
Таблиця 1. Оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті закладу
вищої освіти
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 ч. 3 ст. 79 Закону https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/novaустановчі
України
«Про redakcziya-statutu-vnau.pdf
документи)
вищу освіту», ч. 2
ст. 30 Закону
України
«Про
освіту»
Документи
ч. 3 ст. 79 Закону https://vsau.org/publichna-informacziya
закладу
України
«Про
вищої освіти, вищу освіту»
якими
регулюється
порядок
здійснення
освітнього
процесу
Інформація
про
структуру та
склад
керівних
органів

ч. 3 ст. 79 Закону https://vsau.org/pro-universitet/struktura-vnau
України
«Про
вищу освіту», ч. 2
ст. 30 Закону
України
«Про
освіту»
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Кошторис
ч. 4 ст. 79 Закону
закладу
України
«Про
вищої освіти вищу освіту»
та всі зміни
до нього

https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/koshtoryskpk-2201040.pdf
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/koshtoryskpk-2201160.pdf
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/koshtoryskpk-2201190.pdf

Звіт
про ч. 4 ст. 79 Закону
використанн України
«Про
я
та вищу освіту»
надходження
коштів

https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/zvitpronadhod
zenia2201040.pdf
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/zvitpronadhod
zenia2201160.pdf
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/zvitpronadhod
zenia2201190.pdf
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/zvitpronadhod
zenia2201040%20(2).pdf
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/zvitpronadhod
zenia2201160%20(2).pdf

Інформацію
щодо
проведення
тендерних
процедур

ч. 4 ст. 79 Закону https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/informУкраїни
«Про shchodo-proved-tendern-prot.pdf
вищу освіту»

Штатний
розпис

ч. 4 ст. 79 Закону https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/zvedenyjУкраїни
«Про shtatn-rozpys-01-01-19.pdf
вищу освіту»

Ліцензія на ч. 2 ст. 30 Закону https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/litsenziyaпровадження України
«Про 2019.pdf
освітньої
освіту»
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/litsenziyaдіяльності
fahova.pdf
Сертифікати
про
акредитацію
освітніх
програм,
сертифікат
про
інституційну
акредитацію

ч. 2 ст. 30 Закону https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/sertyfikat-proУкраїни
«Про akredytatsiyu-vnau.pdf
освіту»
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/sertyfikatypro-akredytatsiyu-bakalavrs%CA%B9koho-rivnya.pdf
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/sertyfikatypro-akredytatsiyu-mahisters%CA%B9koho-rivnya.pdf
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/sertyfikatypro-akredytatsiyu-mahisters%CA%B9koho-rivnya.pdf

3

(за наявності)
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://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/051_Ekonomi
ka_m.pdf
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/071_Oblikopo
datk.pdf
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/072%20Finans
u_m.pdf
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/073%20Mene
dgment_m.pdf
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/081%20Pravo
_m.pdf
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/101%20Ekolo
giya_m.pdf
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/133%20Galyz
eve_mashunobyd_m.pdf
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/141%20Elektr
oenergetuka_m.pdf
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/181%20Harch
_texnologii_m.pdf
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/201%20Agron
omiya_m.pdf
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/203%20Sadib
nuztvo_m.pdf
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/204%20TVPT
_m.pdf
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/206%20Sadov
o_parkove-m.pdf
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/208%20Agroi
ngeneriya_m.pdf

Ліцензовани ч. 2 ст. 30 Закону
й обсяг та України «Про
фактична
освіту»
кількість
осіб,
які
навчаються у
закладі
освіти

https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/litsenzovanyyobsyah-2019.pdf

4

Мова (мови) ч. 2 ст. 30 Закону
освітнього
України «Про
процесу
освіту»

https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/polozhennyapro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu.pdf

Наявність
вакантних
посад,
порядок
і
умови
проведення
конкурсу на
їх заміщення
(у разі його
проведення)
Матеріальнотехнічне
забезпечення
закладу
освіти
(згідно
з
ліцензійними
умовами)
Напрями
наукової
та/або
мистецької
діяльності
(для закладів
вищої освіти)
Наявність
гуртожитків
та
вільних
місць у них,
розмір плати
за
проживання
Результати
моніторингу
якості освіти

ч. 2 ст. 30 Закону
України «Про
освіту»

https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/zamishchenya-vakantnykh-posad-koledzhiv.pdf

ч. 2 ст. 30 Закону
України «Про
освіту»

https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/Material%CA
%B9no-tekhnichne-zabezpechennya.pdf

ч. 2 ст. 30 Закону
України «Про
освіту»

https://vsau.org/nauka/prioritetni-napryamki

ч. 2 ст. 30 Закону
України «Про
освіту»

https://vsau.org/studentam/informacziya-pro-nayavnistgurtozhitkiv-ta-vilnix-miscz-u-nix

ч. 2 ст. 30 Закону
України «Про
освіту»

https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/prorezul%CA%B9taty-monitorynhu-yakosti-osvity.pdf

Річний звіт ч. 2 ст. 30 Закону
про
України «Про
діяльність
освіту»
закладу
освіти

https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/MinOsv1.jpg

https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/konkurs-nazamishchennya-akantnykh%20posad-NPP.pdf

https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/zvitrectora2018.pdf
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Правила
прийому до
закладу
освіти
у
відповідному
році
Умови
доступності
закладу
освіти
для
навчання
осіб
з
особливими
освітніми
потребами
Розмір плати
за навчання,
підготовку,
перепідготов
ку,
підвищення
кваліфікації
здобувачів
освіти
Перелік
додаткових
освітніх
та
інших
послуг,
їх
вартість,
порядок
надання
та
оплати

ч. 2 ст. 30 Закону
України «Про
освіту»

ч. 2 ст. 30 Закону
України «Про
освіту»

https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/pravilaprijomu-vnau-2019.pdf

https://vsau.org/abiturientam/umovi-dostupnosti-zakladuvishhoii-osviti-dlya-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimipotrebami

ч. 2 ст. 30 Закону
України «Про
освіту»

https://vsau.org/abiturientam/vartist-navchannya

ч. 2 ст. 30 Закону
України «Про
освіту»

https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/platniposluhy-2019.pdf
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Бакалавр

Ступінь
ОКР

ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти
Усі кількісні показники у розділі ІІ обраховуються з точністю до сотих.
Для цілей розрахунку наведених показників ураховуються показники
лише закладу вищої освіти.
Таблиця 2. Здобувачі вищої освіти
Ксть

Код та спеціальність
6.090101 Агрономія
6.090103 Лісове і садово-паркове
господарство
6.040106 Екологія, охорона навколишнього
середовища та
збалансованеприродокористування
6.090102 Технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва
6.051701 Харчові технології та інженерія
6.090201 Водні біоресурси та аквакультура
6.100102 Процеси, машини та обладнання
агропромислового виробництва
6.100101 Енергетика та електротехнічні
системи в агропромисловому комплексі
6.050503 Машинобудування
6.030601 Менеджмент
6.030401 Правознавство
6.140101 Готельно-ресторанна справа
6.140103 Туризм
6.030509 Облік і аудит
6.030508 Фінанси і кредит
6.030502 Економічна кібернетика
101 Екологія
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203Садівництво та виноградарство
205 Лісове господарство
206 Садово-паркове господарство
204 Технологія виробництва та переробки
продукції тваринництва
181 Харчові технології
207 Водні біоресурси та аквакультура
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
208 Агроінженерія
073 Менеджмент
074 Публічне управління та
адміністрування
081 Право
241Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
071 Облік і оподаткування
051 Економіка
072 Фінанси, банківська справа та
страхування
076 Підприємництво, торгівля та біржова
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Проходили
Громадя
Здобули
стажування
Іноземних н з країн
призові
в іноземних
громадян
членів
місця
ЗВО
ОЕСР

95

5

16

-

36

-

41

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

21
17

4
-

1

-

-

65

1

-

-

-

21

2

1

-

-

51
54
48
10
23
74
32
39
104
285
23
28
53
44

1
2
1
-

3

-

2
2
1
1
1
-

-

-

152

-

-

-

-

83
12
110

-

1

-

-

70

-

-

-

-

184
136

1
-

2
1

-

-

79

-

-

-

-

149
88
77
146
71

-

1
-

1
-

-

104

-

-

-

26

-

-

-

-

Доктор філософії

Магістр

діяльність
122 Комп’ютерні науки
101 Екологія
201 Агрономія
203Садівництво та виноградарство
206 Садово-паркове господарство
204 Технологія виробництва та переробки
продукції тваринництва
181 Харчові технології
207 Водні біоресурси та аквакультура
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і
експертиза
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
208 Агроінженерія
073 Менеджмент
074 Публічне управління та
адміністрування
081 Право
071 Облік і оподаткування
051 Економіка
072 Фінанси, банківська справа та
страхування
241 Готельно-ресторанна справа
05.05.11 Машини і засоби механізації
сільськогосподарського виробництва
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
181 Харчові технології
201 Агрономія
204 Технології виробництва та переробки
продукції тваринництва
РАЗОМ
1

17
45
129
20
31

-

2
-

1
-

-

77

-

7

-

-

30
21

-

-

-

-

21

-

-

-

-

98

-

2

-

-

49

-

5

-

-

122
72

-

4
1

-

-

53

-

-

-

-

35
85
47

-

-

-

-

51

-

2

1

-

7

-

0

-

1

-

-

16
1
2
9
3
18

-

1

-

-

4

-

-

-

-

3730

19

44

3

-

-

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
8

визнані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері фізичної культури та спорту
4
Середньорічна кількість іноземних громадян серед здобувачів вищої освіти у
закладі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб,
за денною формою навчання за останні три роки (крім вищих військових
навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами
навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
5
Середньорічна кількість громадян країн - членів Організації економічного
співробітництва та розвитку - серед здобувачів вищої освіти у закладі вищої
освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, за денною
формою навчання за останні три роки (крім вищих військових навчальних
закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання),
військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
Таблиця 3. Наукові, науково-педагогічні працівники

Агрономічний факультет

Факул
ьтет
(Інсти
тут)

Кафедра відділ
тощо

Кількість6

Проходили
стажування в
іноземних
ЗВО?

Кафедра ботаніки,
генетики та
захисту рослин

11

-

Здійснювали
наукове
керівництво
(консультування)
не менше п’ятьох
здобувачів
наукових
ступенів,
які
захистилися
в
Україні8
-

Кафедра екології
та охорони
навколишнього
середовища

13

-

-

7

1

Кафедра
землеробства,
ґрунтознавства та
агрохімії

11

-

-

7

-

Кафедра
рослинництва,
селекції та
біоенергетичних
культур

11

-

-

8

-

Кафедра садовопаркового
господарства,садів
ництва та
виноградарства

9

-

-

6

3

9

Науковопедагогічні
працівники,
науковий
ступінь та/або
вчене звання9

Науковопедагогічні
працівники,
доктори наук
та/або
професори10

8

1

Факультет механізації сільського господарства
Факультет технології виробництва і переробки продукції
тваринництва

Кафедра двигунів
внутрішнього
згорання та
альтернативних
паливних ресурсів

8

-

-

5

1

Кафедра
експлуатації
машиннотракторного парку
та технічного
сервісу

9

1

-

6

1

Кафедра
електротехнічних
систем, технологій
та автоматизації в
АПК

6

-

-

3

2

Кафедра
загальнотехнічних
дисциплін та
охорони праці

9

-

-

7

1

Кафедра машин та
обладнання
сільськогосподарс
ького виробництва

8

-

-

6

1

Кафедра процесів
та обладнання
переробних і
харчових
виробництв імені
професора П.С.
Берника

8

-

-

6

2

Кафедра
сільськогосподарс
ьких машин

7

-

-

4

1

Кафедра годівлі
сільськогосподарс
ьких тварин та
водних
біоресурсів

15

-

1

10

1

Кафедра
розведення
сільськогосподарс
ьких тварин і
зоогігієни

10

-

-

8

2

Кафедра
технології
виробництва
продуктів
тваринництва

10

-

-

9

1

Кафедра
фізичного
виховання

9

-

-

3

-

10

Факультет менеджменту ттправа
Факультет економіки та підприємництва
Факультет
обліку тт.
аудиту

Кафедра харчових
технологій та
мікробіології

11

Кафедра
аграрного
менеджменту

11

Кафедра
адміністративного
менеджменту та
альтернативних
джерел енергії

20

Кафедра історії
України та
філософії

-

-

6

-

1

8

1

1

1

13

2

8

-

-

7

1

Кафедра
маркетингу та
аграрного бізнесу

6

-

-

3

2

Кафедра права

14

-

-

8

1

Кафедра
української та
іноземних мов

19

-

-

11

1

Кафедра
економічної
кібернетики

5

-

-

2

1

Кафедра
економіки

16

1

-

11

1

Кафедра
математики,
фізики та
комп`ютерних
технологій

14

-

-

8

1

Кафедра
моделювання та
інформаційних
технологій в
економіці

10

1

-

8

1

Кафедра фінансів,
банківської справи
та страхування

11

1

-

5

4

Кафедра
менеджменту
зовнішньоекономі
чної діяльності,
готельноресторанної
справи та туризму

8

-

-

6

2

Кафедра аналізу та
статистики

8

1

-

6

-

Кафедра аудиту та
державного

8

-

1

7

1

11

контролю
Кафедра
бухгалтерського
обліку

9

-

1

6

1

Кафедра обліку та
оподаткування в
галузях економіки

9

-

-

8

1

Кафедра
військової
підготовки

8

-

-

-

-

Центр підвищення
кваліфікації,
післядипломної
освіти та
дорадництва

2

-

-

-

-

Навчальний відділ

1

-

-

-

-

352

6

5

227

37

Разом

Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у
закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня
останнього року звітного періоду
?
Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які не менше трьох
місяців протягом звітного періоду або із завершенням у звітному періоді
стажувалися, проводили навчальні заняття в іноземних закладах вищої освіти
(наукових установах) (для закладів вищої освіти та наукових установ
культурологічного та мистецького спрямування - проводили навчальні заняття
або брали участь (у тому числі як члени журі) у культурно-мистецьких
проектах) за межами України
8
Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють у
закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня
останнього року звітного періоду, та які здійснювали наукове керівництво
(консультування) не менше 5 здобувачів наукових ступенів, які захистилися
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
6

12

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.

Економіки та підприємництва

Менеджменту та права

Факультет

Таблиця 4. Наукометричні показники
Кафедра, відділ
тощо

Прізвище, ім’я,
по батькові
наукового,
науковопедагогічного
працівника11
Калетнік
Григорій
Миколайович
Адміністративного Самборська
Оксана
менеджменту та
Юріївна
альтернативних
джерел енергії
Колесник
Тетяна
Василівна

ID Scopus
(за
наявності)

Індекс
Гірша

ID Web of
Science

12

Індекс
Гірша
Web of
Science13

Scopus

56180754000

2

H-8716-2018

1

57203753053

1

M-1410-2018

0

57203743678

1

M-1371-2018

0

Кафедра аграрного
менеджменту

Гончарук
Тетяна
Вікторівна

57200150523

1

H-8382-2018

1

Кафедра
Української та
іноземних мов

Ковальова
Катерина
Вікторівна

57200148832

1

M-1441-2018

1

6602222067

1

I-4466-2018

1

6504561848

1

I-4532-2018

1

7004292423

1

D-1463-2015

1

35755357500

2

L-5709-2018

0

16428222400

1

I-5167-2018

1

-

0

M-6099-2018

1

Кафедра
математики
фізики та
комп`ютерних
технологій

Кафедра фінансів,
банківської
справи та

Дубчак Віктор
Миколайович
Найко Дмитро
Антонович
Шевчук
Олександр
Федорович
Дячинська
Олена
Миколаївна
Дзісь Віктор
Григорович
Алескерова
Юлія
Володимирівна

13

страхування

Механізації сільського господарства

Обліку та аудиту

Кафедра
економіки
Кафедра
економічної
кібернетики
Кафедра
моделювання та
інформаційних
технологій в
економіці
Кафедра обліку та
оподаткування в
галузях економіки
Кафедра аудиту та
державного
контролю
Кафедра аналізу
та статистики

Технологічних
процесів та
обладнання
переробних і
харчових
виробництв

Гончарук Інна
Вікторівна
Дюк Анна
Андріївна
Бурлака Неля
Іванівна
Яцковська
Римма
Олександрівна

57200143973

1

H-8822-2018

1

57202258270

1

L-8847-2018

0

57202255208

1

M-1273-2018

0

37125640900

1

I-5216-2018

1

Зелінська
Оксана
Владиславівна

57193454634

1

I-5420-2018

0

Подолянчук
Олена
Анатоліївна

56179835800

1

I-4429-2018

0

Здирко Наталія
Григорівна

57192835222

1

I-4647-2018

0

0

I-5387-2018

1

0

L-5677-2018

1

0

L-5746-2018

1

57195526139

2

I-4150-2018

1

57194158544

1

I-3764-2018

1

57195525721

1

U-5002-2017

1

57195520845

1

I-3794-2018

0

57194163502

1

H-6997-2018

1

57189444137

1

I-4118-2018

0

57195524947

1

I-4034-2018

0

6506023008

1

I-4303-2018

0

57193498557

1

В-8638-2018

0

Томашук Інна
Вікторівна
Мулик Тетяна
Олексіївна
Федоришина
Лідія Іванівна
Бандура
Валентина
Миколаївна
Любін Микола
Володимирович
Янович Віталій
Петрович
Зозуляк Ігор
Анатолійович
Токарчук
Олексій
Анатолійович
Цуркан Олег
Васильович

Кафедра
загальнотехнічних
дисциплін та
охорони праці

Купчук Ігор
Миколайович

Кафедра
електроенергетики,
електротехніки та
електромеханіки

Матвійчук
Віктор
Андрійович
Рубаненко
Олена
Олександрівна

57204843892

14

ТВіППТВ
Агрономічний

Веселовська
Наталія
Ростиславівна
Турич Валерій
Кафедра машин та Володимирович
обладнання с./г
Руткевич
виробництва
Володимир
Степанович
Шаргородськи
й Сергій
Анатолійович
Яропуд Віталій
Миколайович
Кафедра с/г
Пришляк
машин
Віктор
Миколайович
Кафедра
експлуатації
Труханська
машинноОлена
тракторного парку
Олександрівна
та технічного
сервісу
Кафедра
Побережець
ветеринарії,гігієни
(Подолян)
та розведення
Юлія
тварин
Миколаївна
Кафедра ботаніки,
Мамалига
генетики та
Василь
захисту рослин
Степанович
Кафедра екології та Разанов Сергій
Федорович
охорони
навколишнього
Мудрак Галина
середовища
Василівна
Разом

57193455338

1

I-4470-2018

0

57200140964

1

I-4519-2018

0

57200140908

1

I-4443-2018

0

57200141533

1

I-4168-2018

0

57200080331

1

I-4182-2018

1

57203904685

1

L-8146-2018

1

57203904657

1

L-8191-2018

1

0

L-7089-2018

1

0

I-3687-2018

1

0

L-5186-2018

1

0

L-5180-2018

1

57205504045

36

24

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
11

15

станом на 31 грудня останнього року звітного періоду) у наукометричній базі
Web of Scienceг
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)

Менеджмент
у та права

Кафедра, відділ
тощо

Прізвище, Кількість
ім’я, по
публікаці
батькові й Scopus15
наукового,
науковопедагогічного
працівника14
Калетнік
Адміністративного
Григорій
менеджменту та
альтернативних Миколайович
джерел енергії

7

Назва та реквізити
Кількість Назва та реквізити
публікацій Scopus
публікацій публікацій Web of
(прирівняні відзнаки)
Web
Science (прирівняні
16
of Science
відзнаки)

1.BulgakovV., Nadykto
V.,Kaletnik H.,
Ivanovs S.
Field experimental
investigations of
performanceandtechnol
ogical indicators of
operation of swath
header asymmetric
machineandtractor
aggregate. 2018
Джерело: Engineering
for Rural Development
2. Bulgakov V.,
Ivanovs S.,
KaletnikH.,
Kuvachov V.
Investigation of
running depth stability
in soil of frontally
installed plough of
ploughing aggregate
assembled according to
“push-pull” scheme.
2018
Джерело: Engineering
for Rural Development
3.Bulgakov V.,
Pascuzzi S., Ivanovs S.,
Kaletnik G.,
Yanovich V.
Angular oscillation
model to predict the
performance of a
vibratory ball mill for
the fine grinding of
grain.
2018
Джерело: Biosystems
Engineering
4. Kaletnik H.,
Pilvere I.,
Nikolaenko S.,
Bulgakov V.

16

Bulgakov
Volodymyr;
Pascuzzi,
Simone; Ivanovs,
Semjons;
Kaletnik,
Grygorii;
Yanovich, Vitaliy
Angular
oscillation model
to predict the
performance of a
vibratory ball mill
for the fine
grinding of grain.
2018
Джерело:Biosyst
ems Engineering

5

2. KaletnikH.,
Pilvere I.,
Nikolaenko S.,
BulgakovV.
Investigation of
biofuel
production
possibilities for
stabilization of
agroindustrial
complex of
Ukraine
Джерело: 16-th
international
scientific
conference
Engineering for
rural
development.
2017
3. Kaletnik G.M.,
Zabolotnyi G. M.,
Kozlovskyi S. V.
Innovative
models of
strategic
economic

Investigation of biofuel
production possibilities
for stabilization of
agroindustrial complex
of Ukraine. 2017
Джерело: Engineering
for Rural Development

potential
management
within
contemporary
economic
systems. 2011
Джерело:Actual
Problems of
Economics

5. Bulgakov V.,
Adamchuk V.,
Kaletnik G., Arak M.,
Olt J.
Mathematical model of
vibration digging up of
root crops from soil.
2014
Джерело: Agronomy
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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).
14

35

Один диплом (документ, призове місце) може бути зарахований одному
науково-педагогічному (науковому) працівнику або в рівних частках двом чи
трьом працівникам
Таблиця 6. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності
Назви, реквізити (коди)
Кількість наукових журналів, які входять з
ненульовим коефіцієнтом впливовості до науко
метричних баз17
Кількість спеціальностей 18

Кількість об’єктів права інтелектуальної власності,
що зареєстровані (створені) його науковопедагогічними та науковими працівниками19

П17

-

П18

-
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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 науковопедагогічними 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;
17
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Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які комерціалізовано
закладом вищої освіти та/або його науково-педагогічними та науковими
працівниками, які працюють у ньому на постійній основі у звітному періоді.
Об’єкт права інтелектуальної власності вважається комерціалізованим у
звітному періоді, якщо у цьому період заклад вищої освіти отримував роялті за
користування цим об’єктом, або здійснив відплатне відчуження майнових прав
на такий об’єкт.
Таблиця 7. Результати участі здобувачів вищої освіти у єдиному
державному кваліфікаційному іспиті21
20

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
Не передбачено
Середньозважений показник22:

Частка здобувачів вищої
освіти,
які
продемонстрували
результати в межах 25
відсотків кращих серед
учасників
відповідного
іспиту

П21

21

Заповнюється лише закладами вищої освіти, які здійснюють підготовку
фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями,
для яких передбачено атестацію у формі єдиного державного кваліфікаційного
іспиту
22
Середньозважений показник розраховується за формулою:

де:
– середньозважений показник;
– частка здобувачів вищої освіти, які продемонстрували результати в межах
25 відсотків кращих серед учасників відповідного іспиту за k-ою спеціальністю
та ступенем;
– загальна кількість здобувачів вищої освіти закладу вищої освіти, які
взяли участь у ЄДКІ за k-ою спеціальністю та ступенем.
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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
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
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)
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
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
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
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100,8

16,4

-

0,5

1,7

1,18

навчання
6 Середньорічна кількість іноземних громадян серед здобувачів
вищої освіти у закладі вищої освіти, які навчаються за кошти
фізичних або юридичних осіб, за денною формою навчання за
останні три роки (крім вищих військових навчальних
закладів(закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання),
військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
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)
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
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
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
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
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
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3

-

0,17

4,5

-

1,4

15,9

грудня останнього року звітного періоду
13 Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які
комерціалізовано закладом вищої освіти та/або його науковопедагогічними та науковими працівниками, які працюють у ньому
на постійній основі у звітному періоді, приведена до 100 науковопедагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі вищої
освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього
року звітного періоду
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