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Місце отримання наукового ступеню 

 
 

47.9%

25%

10.4%

4.2%
12.5%

Який заклад вищої освіти Ви закінчили?

ХНПУ імені Г.С. Сковороди (47,9%)

заклад вищої освіти у м. Харків (25%)

заклад вищої освіти  України (крім м. Харків) 

(10,4%)

закордонні заклади вищої освіти (4,2%)

я є здобувачем вищої освіти у ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди (12,5%)

32.6%

12.2%

6.1%
2.0%

18.3%

Кандидат наук

ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди (32,6%)

ЗВО у м. Харків (12,2%)

ЗВО України (крім м. 

Харків) (6,1%)

закордонні ЗВО (2,0%)

не маю наукового 

ступеню (18,3%)

8.1%

2.0%

2.0%2.0%

14.7%

Доктор наук
ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди (8,1%)

ЗВО у м. Харків (2,0%)

ЗВО України (крім м. 

Харків) (2,0%)

закордонні ЗВО (2,0%)

не маю наукового 

ступеню (14,7%) 



 
 

 

11.4%

18.2%

31.8%

13.6%

15.9%

2.3%

2.3% 2.3% 2.3%

Ваш стаж роботи у ХНПУ імені

Г.С. Сковороди

до 5 років (11,4%)

від 5 до 10 років (18,2%)

більше 10 років (31,8%)

я є випускником ХНПУ імені Г.С. Сковороди, але 
працюю в іншому закладі освіти (13,6%)

я є здобувачем вищої освіти у ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди і ще не маю стажу роботи (15,9%)

не працюю в ХНПУ (2,3%)

аспірант, працюю в іншому закладі освіти у м. Харків 
(2,3%)

робота у ЗОШ 3 роки, навчання на аспірантурі в 
даний час (2,3%)

аспірант (2,3%)

39.1%

17.4%

13%

13%

17.4%

Пріоритетним видом Вашої діяльності є:

викладання в ХНПУ імені Г.С. Сковороди (39,1%)

викладання в інших закладах освіти (17,4%)

науково-дослідна діяльність (наявність наукових 

публікацій у періодичних виданнях Scopus або  

Web of Science Core Collection, є керівником 

наукової теми (проєкту)тощо (13%)

адміністративна робота в університеті на посаді 

керівника закладу (заступника керівника), 

керівника іншого стуктурного підрозділу 

університету (13%)

навчання у ХНПУ імені Г.С. Сковороди (17,4%)



 
 
 

 
 

 

68.8%

6.3%

25%

Чи вважаєте Ви інбридинг явищем позитивним чи 

негативним?

позитивним (68,8%)

негативним (6,3%)

не придаю цьому значення (25%)

57.4%

17%

25.5%

Чи сприяє інбридинг професійному зростанню?

так (57,4%)

ні (17%)

тільки на початкових етапах академічної 
кар`єри (25,5%)



 

 

60.4%
10.4%

29.2%

Чи впливає, на Вашу думку, інбридинг на наукову 

продуктивність колективу університету?

впливає позитивно (60,4%)

впливає негативно (10,4%)

зовсім не пливає (29,2%)

22.9%

6.2%

10.4%

33.3%

18.8%

4.2%

2.1% 2.1%

На залучення яких випускників, з Вашої точки 

зору, повинна бути спрямована кадрова політика 

ХНПУ:
на залучення молодих викладачів, які закінчили 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди (22,9%)

на залучення молодих викладачів з інших 

закладів вищої освіти (6,2%)

на залучення викладачів зі стажем і досвідом 

роботи (10,4%)

на залучення осіб, які активно займаються 

науковими дослідженнями і готові поєднувати 

їх з викладацькою діяльністю (33,3%)

на фахівців - практиків, готових поєднувати 

роботу з викладацькою діяльністю (18,8%)

усіх, хто готовий викладати на повну ставку 

(4,2%)

на тих, хто любить дітей (2,1%)

на залучення молодих викладачів, які активно 

займаються науковими дослідженнями  і готові 

поєднувати їх з викладацькою діяльністю 

(2,1%)


