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В умовах контракту № 1-98  від 23 грудня 2020 року з Міністерством 

освіти і науки України та ректором  Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди Бойчуком Юрієм Дмитровичем зазначена 

необхідність досягнення цільових показників діяльності, вказаних у таблиці: 

 

Цільові показники діяльності Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди 

 
№  

з/ п 

Цільові показники діяльності (результативності, 

ефективності та якості) закладу вищої освіти 

Терміни для досягнення Механізми перевірки 

досягнення цільових 

показників, включно з 

критеріями їх оцінювання 

1. Збільшення частки аудиторних годин у 

загальній кількості 

аудиторних годин, протягом яких 

викладання навчальних дисциплін 

здійснюється 

англійською, французькою, німецькою та 

китайською мовами 

 

За підсумками навчального року: 2021/2022 – 

частка складає не менше 7% 

2022/2023 – частка складає не менше 8% 

2023/2024 – частка складає не менше 9% 

2024/2025 – частка складає не менше 10% 

 

31 грудня 2022 р. 

31грудня 2023 р. 

31 грудня 2024 р. 

31 грудня 2025 р. 

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 (тривалістю не 

менше 1 місяця, за календарний рік) 

 

Частка здобувачів вищої освіти, які брали 

участь у програмах міжнародної академічної 

мобільності, серед загальної кількості 

здобувачів вищої освіти складає не менше: 

1% станом на 01 серпня 2022 року 

2% станом на 01 серпня 2023 року 

3 % станом на 01 серпня 2024 року 

4 % станом на 01 серпня 2025 року 

 

1 серпня 2022 р. 

1 серпня 2023 р. 

1 серпня 2024 р. 

1 серпня 2025 р. 

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 (тривалістю не менше 

1 місяця, за календарний рік) 

 

Частка штатних науково- педагогічних та 

наукових працівників, які брали участь у 

програмах міжнародної 

академічної мобільності (тривалістю не менше 

1 місяця, за календарний рік), серед загальної 

кількості штатних науково-педагогічних та 

наукових працівників складає не менше: 

2% станом на 01 серпня 2022 року 

4% станом на 01 серпня 2023 року 

6 % станом на 01 серпня 2024 року 

8% станом на 01 серпня 2025 року 

 

1 серпня 2022 р. 

1 серпня 2023 р. 

1 серпня 2024 р. 

1 серпня 2025 р. 

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 аудиторій, 

які оснащені мультимедійним обладнанням 

або іншим спеціальним обладнанням, яке 

забезпечує виконання функцій 

мультимедійного обладнання 

 

Частка навчальних аудиторій, які оснащені 

мультимедійним обладнанням складає не 

менше  

15 % за підсумками 2021 року 

25 % за підсумками 2022 року 

45 % за підсумками 2023 року 

60 % за підсумками 2024 року 

 

1 січня 2022 р. 

1 січня 2023 р. 

1 січня 2024 р. 

1 січня 2025 р. 

Аналіз офіційної 

звітності закладу вищої 

освіти 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто за 

підсумками 

відповідного року 

5. Збільшення кількості іноземців та осіб без 

громадянства серед здобувачів вищої 

освіти ЗВО, у тому числі громадян країн –  

членів ОЕСР 

 

Від загальної кількості 

іноземних студентів: 

за підсумками 2022 року – 5 % 

за підсумками 2023 року – 7 % 

1 січня 2023 р. 

1 січня 2024 р. 

1 січня 2025 р. 

Аналіз офіційної 

звітності закладу вищої 

освіти 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто за 

підсумками 

відповідного року 



 
 

 

за підсумками 2024 року – 9 % 

 

6. Зменшення частки 

адміністративно-управлінського персоналу в 

загальній 

чисельності штатних посад зведеного 

штатного розкладу закладу вищої освіти 

до 

визначених цільових показників не більше 

ніж: 

56% - станом на 31.12. 2021 р. 

55% - станом на 31.12. 2022 р 

54% - станом на 31.12. 2023 р. 

52% - станом на 31.12. 2024 р. 

 

31грудня 2021 р. 

31 грудня 2022 р. 

31грудня 2023 р. 

31 грудня 2024 р. 

Щорічний 

штатний розклад 

університету. 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто у 

визначені терміни 

7. Запровадження комплексної 

автоматизації управління закладом 

вищої освіти, 

включаючи систему 

електронного документообігу 

 

Розроблено та запущено в експлуатацію 

систему 

автоматизованого управління закладом 

вищої освіти, 

включаючи систему 

електронного документообігу до  

1 січня 2022 року. 

 

1січня 2022 р. Аналіз офіційної 

звітності та 

розпорядчих 

документів закладу 

вищої освіти. 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто у 

визначені терміни 

8. Запроваджено системи ключових показників 

ефективності в контрактах заступників 

керівника ЗВО та керівників 

структурних підрозділів 

 

До 01 жовтня 2021року видано 

наказ ректора про 

запровадження системи 

ключових показників 

ефективності в закладі вищої освіти. 

1 жовтня 2021 р. Аналіз офіційної 

звітності та 

розпорядчих 

документів закладу 

вищої освіти. 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто за 

підсумками відповідного 

року 

9. Збільшення кількості навчальних 31грудня 2021 р. Офіційна 



 
 

 

курсів для дистанційного навчання на 

платформі Moodle 

 

Щорічне збільшення кількості 

навчальних курсів для дистанційного 

навчання на платформі Moodle складає 

3% до попереднього року 

 

31 грудня 2022 р. 

31 грудня 2023 р. 

31 грудня 2024 р. 

звітність 

ЗВО 

Критерій 

оцінювання

: 

визначені цільові 

показники досягнуто у 

визначені терміни 

10. Збільшення кількості 

проіндексованих публікацій НПП у 

виданнях, які реферуються у науково- 

метричних базах Web of Science та Scopus. 

 

Щорічне збільшення кількості 

проіндексованих публікацій 

НПП у виданнях, які реферуються у науково - 

метричних базах Web of Science та Scopus 

складає 3% до попереднього року 

. 

31грудня 2021 р. 

31 грудня 2022 р. 

31 грудня 2023 р. 

31 грудня 2024 р. 

Офіційні вебсайти Web of 

Science та Scopus в 

інституційному профілі 

університету. 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники 

досягнуто за 

підсумками 

відповідного року 

 

Аналіз виконання вищезазначених показників за 2022 рік 

 

Показник 1. Збільшення частки аудиторних годин у загальній кількості 

аудиторних годин, протягом яких викладання навчальних дисциплін 

здійснюється англійською, французькою, німецькою та китайською 

мовами. 

Важливим аспектом модернізації освітнього процесу в умовах інтеграції 

до європейського освітньо-наукового простору є формування іншомовної 

комунікативної компетентності як співробітників університету, так і 

здобувачів вищої освіти. У 2022 році продовжилася практика викладання 

дисциплін та окремих модулів навчальних дисциплін англійською мовою, 

крім мовних дисциплін на факультеті іноземної філології та іноземної мови в 

циклі загальної підготовки, з метою формування не тільки фахових, а й 

комунікативних компетентностей здобувачів вищої освіти всіх рівнів. Так, у 

2022 році продовжено викладання таких дисциплін англійською мовою: 

Сучасна комунікативна філософія, Геометричні задачі на побудову, Основи 



 
 

 

сучасної фізики і астрономії, Біохімія, Біогегорафія та ін., а також 

запроваджено викладання нових дисциплін: Політично-правові студії, 

Соціологія культури, Дидактика, Мистецтвознавство, Мікологія, Спеціальна 

педагогіка, Ритміка і хореографія, Німецька класична філософія, 

Математичний аналіз, Теорія літератури та ін. Продовження такої практики 

стало можливим завдяки проходженню мовник курсів щодо підвищення 

лінгвокомунікативної і лінгвосоціокультурної компетентностей як науково-

педагогічних працівників, так і здобувачів вищої освіти на базі університету, 

відвідування розмовних клубів за напрямами підготовки, отримання другої 

вищої освіти зі спеціальності Середня освіта (Мова і література (англійська)).   

У 2022/23 навчальному році загальна кількість аудиторних годин в 

університеті становить 253994 годин, із них дисципліни, що викладаються 

англійською мовою – 16820 (11,3%), німецькою мовою – 2866 год. (1,9%), 

французькою мовою – 1266 год. (0,9%), китайською мовою – 32485 год. 

(2,2%). Таким чином, частка навчальних дисциплін, що викладаються 

означеними мовами становить 16,3%. У 2021/22 навчальному році відсоток 

таких навчальних дисциплін становив 14,9% від загальної кількості 

аудиторних годин. Таким чином, цей покажчик збільшився на 1,4% порівняно 

з минулим навчальним роком.  

 

Показник 2. Збільшення кількості здобувачів вищої освіти, які брали 

участь у програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю не 

менше 1 місяця, за календарний рік). 

Міжнародні зв’язки Університету з освітньо – науковими закладами з 

інших країн сприяють організації міжнародних обмінів. Здобувачі вищої 

освіти Університету у 2022 р. взяли участь у наступних формах академічної 

мобільності: навчання за програмами академічної мобільності; мовне 

стажування; наукове стажування. У 2022 році Університет долучився до участі 

в міжнародній програмі Erasmus+ спільно з: Університетом Адама Міцкевича 



 
 

 

у Познані (Польща), Поморською академією у Слупську (Польща), Гданським 

університетом (Польща) та Тілбурзьким університетом (Нідерланди).   

У 2022 р. 57 здобувачів вищої освіти Університету (2020 р. – 19; 2021 р. – 

31) взяли участь у програмах академічної мобільності. Це складає 1, 0% від 

загальної кількості здобувачів вищої освіти, які навчаються в університеті.  За 

цей рік географія закордонних установ і ЗВО, де здобувачі вищої освіти 

Університету навчалися за програмами академічної мобільності, значно 

розширилася.  Найпоширеними є: Польща (Краківський педагогічний 

університет, Ягелонський університет, Університет Адама Міцкевича, 

Поморська академія у Слупську), Велика Британія (Кардифф Метрополітен 

університет),  Японія (Міжнародний університет Хігасі , м. Івакі; університет 

Хосей, м. Токіо) тощо. 

 

Показник 3. Збільшення кількості штатних науково-педагогічних та 

наукових працівників, які брали участь у програмах міжнародної 

академічної мобільності (тривалістю не менше 1 місяця, за календарний 

рік). 

В Університеті станом на 31.12.2022 р. підписано 259 угод із освітніми, 

науковими установами, громадськими організаціями тощо. З них 62 угоди (у 

2020 - 44, у 2021 – 58) з міжнародними ЗВО та науковими установами. 

У звітному році представники професорсько-викладацького складу 

Університету брали активну участь у програмах міжнародної академічної 

мобільності, в тому числі: 

 Форми академічної мобільності Кількість НПП, які пройшли 

за програмами академічної 

мобільності 

1. Міжнародні стажування (онлайн) 87 

2. Міжнародні стажування (оффлайн) 14 

3. Наукові дослідження 17 

4. Викладання 12 

5. Участь у спільних проєктах 6 

 Всього 136 

 



 
 

 

Наукові дослідження проводились в  University CampusofIrati – Paraná – 

Brazil Centerfor Slavic Studies – NEES (тема: «Феномен патріотизму: 

особистість і держава»),  Інституті наук про людину (IWM, Відень) (тема: 

«Біженці у XX ст.»), Українському науково-дослідному інституті 

Гарвардського університету (HURI) (тема: «Голодомор в Україні»), Інституті 

Гаррімана Колумбійського університету (тема: «Слобожанські хроніки 

культурного опору») тощо. 

Науково – педагогічні працівники Університету проводили дослідження  

спільно з Фондом Олександра фон Гумбольдта на базі Грайфсвальдського 

Університету, м. Грайфсвальд, Німеччина (вивчення Lycogala Epidendrum), 

Британською неурядовою правозахисною організацією Revive, Victim 

Assistance (проводились дослідження вивчення потреб та наслідків впливу 

війни, вибухового насилля, серед українських жінок та дітей, які стали 

біженцями, та внутрішньо переміщених осіб), Надзвичайного фонду 

наукового товариства імені Шевченка в Америці (Нью-Йорк, США) та 

Американо-польського Фонду Костюшко (проводився аналіз сприйняття 

сучасної української літератури у Польщі) тощо. 

Наукові стажування викладачів Університету проходили на базі 

Східноєвропейського вільного університету в Берліні (Німеччина), 

Гренобльського університету  (Франція),  Університету Індіани (США),  

Королівської Академії наук (Великобританія), Університету м. Бірмінгем 

(Великобританія), Інституту Біології та Наук про Землю Поморської академії 

в Слупську (Польща), Педагогічного університету Люцерна (Швейцарія) 

тощо. 

Науково – педагогічні працівники Університету викладали на базі 

закордонних ЗВО - Вищої школи досліджень Східної та Південно-Східної 

Європи, Університету міста Реґенсбурґ (Німеччина), Нижньосілезькому 

університеті (Польща), Поморській академії (Польща) тощо. 

У розрізі виконання показника ефективності щодо кількості штатних 

науково-педагогічних   працівників, які брали участь у програмах міжнародної 



 
 

 

академічної мобільності  тривалістю не менше 1 місяця за календарний рік, 

слід зазначити: станом на 31.12.2021 з 456 науково-педагогічних працівників 

Університету 31 особа (6 % від загальної кількості НПП Університету) взяла 

участь в програмах міжнародної академічної мобільності. Згідно з умовами 

контракту частка штатних науково-педагогічних працівників, які брали участь 

у програмах міжнародної академічної мобільності тривалістю не менше 1 

місяця за календарний рік, серед загальної кількості штатних науково - 

педагогічних працівників станом на 31 серпня 2022 року повинна становити 

не менше ніж 3 %. Таким чином, у ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

спостерігається динаміка збільшення науково-педагогічних і наукових 

працівників щодо участі в програмах міжнародної академічної мобільності та 

стажувань. Університет і надалі планує створювати можливості для 

міжнародної співпраці, обміну та підвищення кваліфікації НПП через 

залучення міжнародних партнерів, укладання угод про співпрацю, 

інформування НПП про можливості участі у програмах академічної 

мобільності, організацію та забезпечення супроводу міжнародних обмінів. 

 

Показник 4. Збільшення кількості навчальних аудиторій, які оснащені 

мультимедійним обладнанням або іншим спеціальним обладнанням, яке 

забезпечує виконання функцій мультимедійного обладнання  

Кількість навчальних аудиторій в Університеті, оснащених 

інтерактивним мультимедійним обладнанням, зокрема мультимедіа-

проекторами, демонстративними моніторами, інтерактивними дошками, у 

2021 році становила 16. З метою підвищення якості освітнього процесу, а 

також удосконалення компетентностей науково-педагогічних працівників з 

використання сучасних комунікаційних та інтерактивних технологій на 2022 

рік було заплановано оснащення 3 мультимедійних аудиторій у різних 

навчальних корпусах. Проте військова агресія рф унеможливила виконання 

цього плану, оскільки основну увагу, зокрема і фінансову, було звернено на 

збереження майна Університету, оснащення найпростіших укриттів, 



 
 

 

налагодження побуту внутрішньо переміщених осіб, які на даний час 

проживають у гуртожитках Університету. До того ж у липні 2022 року було 

майже зруйновано один із корпусів навчального комплексу імені 

І.Ф. Прокопенка, а також пошкоджено майже усі вікна в прилеглих корпусах, 

що вимагає значних фінансових витрат щодо збереження вцілілого майна та 

закриття вікон плитами ОСБ.  

 
Показник 5. Збільшення кількості іноземців та осіб без громадянства 

серед здобувачів вищої освіти ЗВО, у тому числі громадян країн – членів 

ОЕСР від загальної кількості іноземних студентів 

Університет має успішний досвід надання освітніх послуг для іноземних 

здобувачів вищої освіти. Для цього в Університеті створено відповідні умови: 

працює Центр міжнародної діяльності, організовано підготовче відділення для 

іноземних громадян.  Станом на 31.12.2022 р. загальна кількість здобувачів 

вищої освіти з числа іноземних громадян становить 185 осіб. Згідно з 

контрактом ректора за підсумками 2022 року необхідним є досягти зростання 

кількості студентів - іноземців на 5 %.  У 2022 році до Університету зараховано 

28 іноземних громадян, що  складає - 15% від загальної частки здобувачів 

вищої освіти з числа іноземних громадян. Розподіл за країнами вступників 

2022 року наступний: Китай – 23 особи, Туркменістан – 3, Туреччина – 1, 

Республіка Молдова – 1.  

 

Показник 6. Зменшення частки адміністративно-управлінського 

персоналу в загальній чисельності штатних посад зведеного штатного 

розпису закладу вищої освіти до визначених цільових показників 

У 2022 році відбулося скорочення однієї одиниці адміністративно-

управлінського персоналу (декана) внаслідок об’єднання історичного і 

юридичного факультетів та створення на їх основі нового факультету - 

факультету історії і права. 

 



 
 

 

Показник 7. Запровадження комплексної автоматизації управління 

закладом вищої освіти, включаючи систему електронного документообігу 

У 2022 р. в Університеті   формується Єдина інформаційна система, яка 

складається з таких модулів (інформаційних систем): «Бухгалтерія» 

(забезпечує нарахування і виплату заробітної плати та стипендії; облік осіб, 

які проживають у гуртожитках, створення кошторисів, контроль оплати 

освітніх послуг тощо); «Модульне середовище для навчання» (розміщено 

навчальні матеріали для студентів, зокрема: конспекти (або презентації) 

лекцій, методичні вказівки та завдання для виконання семінарських, 

практичних і лабораторних занять, курсового проєктування тощо); 

«Бібліотека» (забезпечує функціонування і наповнення репозитарію наукових 

праць та кваліфікаційний робіт, електронного каталогу, доступу до наукових 

баз даних). 

 

Показник 8. Запровадження системи ключових показників ефективності 

в контрактах заступників керівника ЗВО та керівників структурних 

підрозділів 

У 2020 року після підписання контракту ректора із зазначеними у ньому 

ключовими показниками діяльності Університету було проведено низку 

нарад, на яких окреслено ключові показники ефективності діяльності   

структурних підрозділів та планову динаміку змін у майбутніх роках. У 2021 

року в Університеті було видано наказ ректора від 29.09. 2021  № 189 - од щодо   

ключових показників ефективності діяльності проректорів та керівників 

структурних підрозділів.  

Відповідно до «Положення про конкурсний відбір та призначення на 

посади науково- педагогічних працівників ХНПУ імені Г.С. Сковороди» під час 

процедури конкурсного відбору завідувачів кафедр та деканів факультетів 

претенденти на вакантні посади разом з іншими документами повинні 

подавати перспективний план виконання ключових показників кафедри та 

факультетів, який містить, крім обов’язкових показників, які наведені у 



 
 

 

контракті ректора, низку інших специфічних цільових показників з 

урахуванням особливостей роботи колективу кафедри, факультету, 

Університету. 

 

Показник 9. Збільшення кількості навчальних курсів для дистанційного 

навчання на платформі Moodle 

Платформа дистанційної освіти Університету Moodle уможливлює 

неперервність освітнього процесу. Завдяки переміщенню платформи до 

хмарного сервісу AWS було забезпечено збереження усіх навчальних 

матеріалів. Упродовж року кількість курсів, що відповідають критеріям, 

наведеним у Положенні про створення та сертифікацію електронного 

навчального курсу, зросла до 1024 (станом на 31.12.2022 року). Здобувачі 

вищої освіти мають доступ до навчального контенту освітніх компонент, а 

також до інтерактивних ресурсів, яких понад 600. Станом на 31.12.2021 року 

кількість курсів на платформі дистанційної освіти Moodle становила 604. 

Таким чином, кількість курсів на платформі дистанційної освіти 

збільшилася на 87%.  

 

Показник 10. Збільшення кількості проіндексованих публікацій НПП у 

виданнях, які реферуються у наукометричних базах Web of Science та 

Scopus. 

За академічним рейтингом українських ЗВО «Топ-200 Україна 2022» 

Університет посів 4 місце з 15 педагогічних університетів України за 

результатами рейтингу Scopus, що ґрунтується на показниках цитованості 

наукових статей, опублікованих закладами освіти у 2022 році. 

 Університет є засновником та співзасновником 11 наукових фахових 

видань, зокрема журналу «Health, sport, rehabilitation», який входить до  

міжнародної наукометричної бази Scopus. 54 викладача є членами редакційних 

колегій 41 фахового видання України категорії Б та 6 журналів, які 

індексуються у Scоpus та Web of Science. 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol/Polozhennia%20pro%20stvorennia%20ta%20sertyfikatsiiu%20elektronnoho%20navchalnoho%20kursu_.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol/Polozhennia%20pro%20stvorennia%20ta%20sertyfikatsiiu%20elektronnoho%20navchalnoho%20kursu_.pdf


 
 

 

 

На грудень 2022 р. маємо такі показники у базі Scopus: 

1. Кількість статей – 253, з них у 2022 р. – 46. 

2. Кількість цитувань – 1533, з них у 2022 р. – 70. 

3. Індекс Гірша – 19  

 

У базі Scopus станом на грудень 2021 р. Університет мав такі показники:  

1. Кількість публікацій – 193, з них за 2021 р. – 47  

2. Кількість цитувань – 1134, за 2021 р. – 52  

3. Індекс Гірша у 2022 – 17.  

 

На грудень 2022 р. маємо такі показники в базі Web of Science: 

1. Кількість статей – 442, з них у 2022 р. – 60  

2. Кількість цитувань – 1569, з них у 2022 р. – 363 

3. Індекс Гірша у 2022 – 17 

 

У базі Web of Science станом на грудень 2021 р. Університет мав такі 

показники:  

1. Кількість публікацій – 259, з них за 2021 рік – 51  

2. Кількість цитувань – 979, з них за 2021 рік – 287  

3. Індекс Гірша – 13. 

Аналіз публікаційної активності за звітній період свідчить, що 

незважаючи на складну ситуацію в Україні спостерігається збільшення 

кількості публікацій у базі Web of Science та  Scopus з 97 (2021 р.) до 106 

(2022 р.) . що складає 9, 1 % (відповідно до KPI – 3 %). 

У 2022 році відбулося підвищення значення індексу Гірша університету 

як за наукометричною базою Web of Science (з 13 на 17), так і за базою Scopus 

(з 17 на 19). 

 

 

Витяг з загального звіту Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди «про виконання цільових показників 

діяльності університету за 2022 р.» (частина 3) 


