
 

 

Цільові показники діяльності закладу вищої освіти 

 

1. Керівник повинен забезпечити досягнення таких цільових показників 

діяльності закладу вищої освіти: 

 

№ 

з/п 

Цільові показники діяльності 

(результативності, ефективності та 

якості) закладу вищої освіти 

Строк 

досягнення 

Механізми перевірки 

досягнення цільових 

показників, включаючи 

критерії їх оцінювання 

1. Збільшення частки дисциплін, які 

викладаються англійською мовою. 

 

За підсумками навчального року: 

2021/2022 – частка складає не менше 

3% 

2022/2023 – частка складає не менше 

4% 

2023/2024 – частка складає не менше 

5% 

2024/2025 – частка складає не менше 

10% 

31.12.2022 

 

31.12.2023 

 

31.12.2024 

 

31.12.2025 

 

Аналіз офіційної звітності 

та розпорядчих документів 

закладу вищої освіти. 

 

 

 

 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто за 

підсумками відповідного 

навчального року 

2. Збільшення кількості здобувачів 

вищої освіти, які брали участь у 

програмах міжнародної академічної 

мобільності протягом навчального 

року 

 

Частка здобувачів вищої освіти, що 

брали участь у програмах 

міжнародної академічної мобільності, 

серед загальної кількості здобувачів 

вищої освіти складає не менше: 

6% станом на 31 серпня  

2022 року 

9% станом на 31 серпня 

2023 року 

12% станом на 31 серпня 

2024 року 

15% станом на 31 серпня 

2025 року 

 

 

01.09.2022 

 

01.09.2023 

 

01.09.2024 

 

01.09.2025 

Аналіз офіційної звітності 

закладу вищої освіти, 

підтвердження про 

отримані кредити ЄКТС 

під час навчання, 

сертифікати проходження 

стажування. 

 

 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто за 

підсумками відповідного 

року 



 

3. Збільшення кількості штатних 

науково-педагогічних та наукових 

працівників, які брали  

участь у програмах міжнародної 

академічної мобільності протягом 

навчального року 
 

Частка штатних науково-педагогічних 

та наукових працівників, які брали 

участь у програмах міжнародної 

академічної мобільності протягом 

навчального року, серед загальної 

кількості штатних науково-

педагогічних та наукових працівників 

складає не менше: 

5% станом на 31.08.2022 року 

6% станом на 31.08. 2023 року 

7% станом на 31.08.2024 року 

8% станом на 31.08.2025 року 

01.09.2022 

 

01.09.2023 

 

01.09.2024 

 

01.09.2025 

Аналіз офіційної звітності 

закладу вищої освіти, 

підтвердження про участь 

у програмах міжнародної 

академічної мобільності, 

сертифікати проходження 

стажування. 

 

 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто за 

підсумками відповідного 

року 

4. Збільшення кількості навчальних 

занять, які оснащені мультимедійним 

обладнанням або іншим спеціальним 

обладнанням, яке забезпечує 

виконання функцій мультимедійного 

обладнання (у тому числі з 

можливістю підключення 

переносного обладнання). 
 

Частка навчальних занять, які 

оснащені мультимедійним 

обладнанням складає не менше 

30% за підсумками 2021 року 

35% за підсумками 2022 року 

40% за підсумками 2023 року 

45% за підсумками 2024 року 

01.01.2022 

 

01.01.2023 

 

01.01.2024 

 

01.01.2025 

Аналіз офіційної звітності 

закладу вищої освіти 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто за 

підсумками відповідного 

року 

5. Запровадження комплексної 

автоматизації управління закладом 

вищої освіти, включаючи систему 

електронного документообігу 
 

Запущено в експлуатацію систему 

автоматизованого управління 

закладом вищої освіти, включаючи 

систему електронного 

документообігу до 01 січня 2023 року. 

01.01.2023 Аналіз офіційної звітності 

та розпорядчих документів 

закладу вищої освіти. 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто у 

визначені терміни 



 

6. Запроваджено системи ключових 

показників ефективності в контрактах 

заступників керівника ЗВО та 

керівників структурних підрозділів 
 

До 01 жовтня 2022 року видано наказ 

ректора про запровадження системи 

ключових показників ефективності в 

закладі  

вищої освіти. 

01.10.2022 Аналіз офіційної звітності 

та розпорядчих документів 

закладу вищої освіти. 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто за 

підсумками відповідного 

року 

7. Збільшення кількості проіндексованих 

публікацій НПП у виданнях, які 

реферуються у науково-метричних 

базах Web of Science та Scopus. 
 

Щорічне збільшення публікацій у 

виданнях, які реферуються у науково-

метричних базах Web of Science та 

Scopus, не менше  

ніж на 5% щорічно. 

31.12.2021 

 

31.12.2022 

 

31.12.2023 

 

31.12.2024 

Офіційні вебсайти Web of 

Science та Scopus 

інституційному профілі 

університету. 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто за 

підсумками відповідного 

року. 

8. Впровадження проектів та робіт у 

сфері енергозбереження  
 

Обсяг витрат (за рахунок усіх джерел 

фінансування) на реалізацію програм 

та проектів у сфері енергозбереження, 

у розмірі  
 

не менше 300 тисяч гривень щорічно. 

за підсумками 2021 року – не менше 

300 тисяч гривень,  

за підсумками 2022 року – не менше 

300 тисяч гривень, 

за підсумками 2023 року – не менше 

300 тисяч гривень. 

31.12.2021 

 

31.12.2022 

 

31.12.2023 

Аналіз офіційної звітності 

та розпорядчих документів 

закладу вищої освіти. 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто за 

підсумками відповідного 

року 

9. Активізація міжнародної діяльності 

університету за рахунок реалізації 

спільних проектів та програм 

 

Здійснення програми співробітництва 

(програми кооперації) з підготовки 

студентів та (або) виконання наукових 

досліджень спільно з іноземним 

закладом вищої освіти на основі 

відповідного договору (угоди) 

 

31.12.2022 

Аналіз офіційної звітності 

та розпорядчих документів 

закладу вищої освіти. 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто за 

підсумками відповідного 

року 



 

10. Створення, запуск та щорічне 

вдосконалення електронної системи 

управління навчанням (Learning 

Management System) 

 

за підсумками 2021 року – 

формалізація існуючої системи 

За підсумками 2022 року – 

вдосконалення 

За підсумками 2023 року – 

вдосконалення 

За підсумками 2024 року – 

вдосконалення 

01.01.2022 

 

01.01.2023 

 

01.01.2024 

 

01.01.2025 

Аналіз офіційної звітності 

та розпорядчих документів 

закладу вищої освіти. 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто за 

підсумками відповідного 

року 

 


