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                              Стан виконання цільових показників діяльності 

                          Національного університету “Острозька академія” за 2022 рік 

 

 

№ 

з/

п 

Цільові показники 

діяльності державного 

закладу вищої освіти (ЗВО) 

Терміни 

для 

досягнення 

Механізми 

перевірки 

досягнення 

цільових 

показників 

діяльності 

Значення (стан виконання) цільового 

показника станом на 31.12.2022 р 

1 Запровадження розробки та 

затвердження стратегічного 

плану розвитку ЗВО строком 

на п’ять років, включаючи 

стратегії цифровізації та 

інтернаціоналізації (якщо це 

не було запроваджено раніше) 

до 

закінчення 

дії 

контракту 

Офіційна 

звітність та 

розпорядчі 

документи 

ЗВО 

Запроваджено раніше: 

Стратегія розвитку НаУОА на 2017-2026 

роки 

Стратегія цифровізації НаУОА на 2022-

2026 роки 

Стратегія інтернаціоналізації на 2017-2022 

роки 

Запроваджено у 2022 р. 

Стратегія інтернаціоналізації на 2023-2028 

роки 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

2 Створення, запуск та/або 

вдосконалення електронної 

системи управління 

навчанням (Learning 

Management System) (якщо це 

не було виконано раніше, у 

разі вдосконалення — з 

описом суттєвих 

вдосконалень)  

до 

закінчення 

дії 

контракту 

Офіційна 

звітність та 

розпорядчі 

документи 

ЗВО 

Запроваджено раніше: 

В університеті використовується ІС 

Moodle (https://moodle.oa.edu.ua/ ). 

Проводяться регулярні оновлення 

програмного забезпечення Moodle, бази 

даних та іншого програмного 

забезпечення сервера. Також здійснюється 

регулярне резервне копіювання бази 

даних. Постійно здійснюється робота 

щодо наповнення навчальних курсів в 

системі. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

3 Запровадження системи 

внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти (якщо це 

не було виконано раніше) 

до 

закінчення 

дії 

контракту 

Офіційна 

звітність та 

розпорядчі 

документи 

ЗВО 

Запроваджено раніше. 

Діють: Положення про забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти в НаУОА, 

Документи СУЯ: Настанова з якості, 

Політика у сфері якості НаУОА, 

Цілі у сфері якості НаУОА, 

Процедури СУЯ. 

Діє Комісія з питань якості освіти 

НаУОА. 

Систематично проводиться моніторинг 

якості освіти. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі.  

 

https://www.oa.edu.ua/publik_information/strategy.pdf
https://www.oa.edu.ua/publik_information/strategy.pdf
https://www.oa.edu.ua/publik_information/digital_strategy.pdf
https://www.oa.edu.ua/publik_information/digital_strategy.pdf
https://www.oa.edu.ua/assets/files/Strategy_of_international_cooperation_and_internationalization_of_the_NUOA.pdf
https://www.oa.edu.ua/assets/files/Strategy_of_international_cooperation_and_internationalization_of_the_NUOA.pdf
https://www.oa.edu.ua/download/yakist/polozhenya_zabezpechenia_yakosti.pdf
https://www.oa.edu.ua/download/yakist/polozhenya_zabezpechenia_yakosti.pdf
https://www.oa.edu.ua/download/yakist/polozhenya_zabezpechenia_yakosti.pdf
https://www.oa.edu.ua/ua/info/upravlinya_zvo/yakist_osvitnyoi_diyalnosti/documents_suya


4 Запровадження комплексної 

автоматизації управління 

ЗВО, включаючи систему 

електронного документообігу 

(якщо це не було 

запроваджено раніше) 

до 

закінчення 

дії 

контракту 

Офіційна 

звітність та 

розпорядчі 

документи 

ЗВО 

Запроваджена єдина система 

електронного документообігу ІС 

«UMSystem» (my.oa.edu.ua) для 

об'єднання систем університету.  

Діють власні розробки НаУОА:  

система управління методичним 

забезпеченням та літературою 

ІС «LitPro» [https://litpro.oa.edu.ua/],  

ІС «Розклад» [http://rozklad.oa.edu.ua/], 

Науковий блог [https://naub.oa.edu.ua/], 

Електронний архів доробку викладачів 

[https://eprints.oa.edu.ua/] та дисертацій 

[https://theses.oa.edu.ua/]. 

Сервіс електронного документообігу 

Signy. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

5 Запровадження системи 

ключових показників 

ефективності в контрактах 

заступників керівника ЗВО та 

керівників структурних 

підрозділів (якщо це не було 

запроваджено раніше) 

до 

закінчення 

дії 

контракту 

Офіційна 

звітність та 

розпорядчі 

документи 

ЗВО 

Наказ ректора «Про затвердження 

переліку цільових показників для 

виконання та формування звіту ректора 

Національного університету 

«Острозька академія» № 34 від 15 квітня 

2021 р.  

До контрактів керівників структурних 

підрозділів укладених до 2022 р. 

передбачені додаткові угоди щодо 

виконання цільових показників діяльності 

університету. 

У контрактах укладених з 2022 року 

цільові показники передбачені умовами 

контракту. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

6 Збільшення кількості годин 

навчальних занять для 

здобувачів вищої освіти ЗВО, 

які проведені англійською 

мовою (крім мовних 

дисциплін) 

щорічно Офіційна 

звітність та 

розпорядчі 

документи 

ЗВО 

Обсяг кредитів ЄКТС навчальних 

дисциплін, які проводяться англійською 

мовою, крім мовних курсів у 2022-2023 

н.р. становить – 172. 

Збільшення - 44,5 %. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

7 Збільшення кількості 

іноземців та ociб без 

громадянства серед 

здобувачів вищої освіти ЗВО, 

у тому числі громадян країн-

членів ОЕСР 

щорічно Реєстр 

здобувачів 

освіти / 

ЄДЕБО 

Станом на 31.12.2022 р. кількість 

здобувачів вищої освіти іноземців та ociб 

без громадянства  становить – 3.  

Станом на 01.01.2022 р. навчалося 6 

здобувачів вищої освіти -іноземців. 

Зменшення на 50%. 

Цільові показники виконано не в 

повному обсязі у зв’язку із воєнними 

діями на території України. 

https://theses.oa.edu.ua/


8 Збільшення кількості 

здобувачів вищої освіти, які 

брали участь у програмах 

міжнародної академічної 

мобільності  (тривалістю не 

менше 1 місяця, за 

календарний рік) 

щорічно Офіційна 

звітність та 

розпорядчі 

документи 

ЗВО 

У 2022 р. кількість здобувачів вищої 

освіти, які брали участь у програмах 

міжнародної академічної мобільності  

(тривалістю не менше 1 місяця, за 

календарний рік) становить – 64. 

Зменшення на 28,9%. 

Цільові показники виконано не в 

повному обсязі у зв’язку із воєнними 

діями на території України. 

9 Збільшення кількості 

штатних науково-

педагогічних та наукових 

працівників, які брали участь 

у програмах міжнародної 

академічної мобільності  

(тривалістю не менше 1 

місяця, за календарний рік) 

щорічно Офіційна 

звітність та 

розпорядчі 

документи 

ЗВО 

У 2022 р. кількість штатних науково-

педагогічних та наукових працівників, які 

брали участь у програмах міжнародної 

академічної мобільності (тривалістю не 

менше 1 місяця, за календарний рік) 

становить – 6. 

Зменшення на 62,5 %. 

Цільові показники виконано не в 

повному обсязі у зв’язку із воєнними 

діями на території України. 

10 Забезпечення «нульової 

толерантності до порушення 

академічної доброчесності 

шляхом проведення 

перевірки кожного звернення 

щодо порушення академічної 

доброчесності та притягнення 

до академічної 

відповідальності осіб, дії 

(бездіяльність) яких визнані 

порушенням академічної 

доброчесності 

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО,  інші 

матеріали 

Політика, стандарти і процедури 

дотримання академічної доброчесності 

регулюються: Кодексом академічної 

доброчесності Національного 

університету «Острозька академія», 

Положенням про запобігання 

академічному плагіату та порядок 

перевірки робіт у Національному 

університеті «Острозька академія».  

Укладений договір про співпрацю між 

НАУОА та ТОВ «Антиплагіат» для 

перевірки робіт на унікальність в системі 

UniCheck.  

Інформація про заходи, плани та звіти  

щодо популяризації академічної 

доброчесності розміщені на веб-сайті 

НаУОА. 

На університетському рівні діє Комісія з 

питань якості освіти, яка у 2022 році 

розглянула 3 справи щодо порушення 

академічної доброчесності (протокол № 6, 

від 20.01.2022 р., № 7 від, 17.02.2022 р., № 

6 від 15.12.2022 року). 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

11 Збільшення кількості 

публікацій у фахових 

наукових виданнях України 

категорії «А» (або категорій 

«А» i «Б»), виконаних 

науково-педагогічними, 

науковими та педагогічними 

щорічно Офіційна 

звітність та 

розпорядчі 

документи 

ЗВО 

У 2022 р. загальна кількість публікацій 

становить – 82. 

Збільшення на 24,2%. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

https://www.oa.edu.ua/publik_information/CODEX.pdf
https://www.oa.edu.ua/publik_information/CODEX.pdf
https://www.oa.edu.ua/publik_information/polojennia_pro_perevirku_plagiatu.pdf
https://www.oa.edu.ua/publik_information/polojennia_pro_perevirku_plagiatu.pdf
https://www.oa.edu.ua/publik_information/polojennia_pro_perevirku_plagiatu.pdf
https://www.oa.edu.ua/ua/info/upravlinya_zvo/yakist_osvitnyoi_diyalnosti/kodeks_akademichnoj_dobrochesnosti


працівниками, які працюють 

за основним місцем роботи у 

ЗВО 

12 Збільшення кількості 

публікацій у зарубіжних 

періодичних виданнях  

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. загальна кількість публікацій у 

зарубіжних періодичних виданнях 

становить – 60+9, з них публікацій у 

виданнях, що включені до  Scopus/Web of 

science – 49 (+9 подано до друку), 

зарубіжні видання, які мають імпакт-

фактор – 11. 

Зменшення на 19,8 %. 

Цільові показники виконано не в 

повному обсязі у зв’язку із воєнними 

діями на території України. 

13 Збільшення обсягу 

надходжень до спеціального 

фонду за результатами 

наукових та науково-

технічних робіт за проектами 

міжнародного 

співробітництва, за 

результатами наукових i 

науково-технічних робіт за 

господарськими договорами 

та за результатами надання 

наукових послуг 

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. обсяг надходжень до 

спеціального фонду за результатами 

наукових та науково-технічних робіт за 

проектами міжнародного співробітництва, 

за результатами наукових i науково-

технічних робіт за господарськими 

договорами та за результатами надання 

наукових послуг становить - 3 883 706,67 

грн. 

Збільшення у 3,6 р. (355%). 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

14 Кількість наукових заходів, 

організованих в університеті 

(конференцій, семінарів, 

конгресів, симпозіумів тощо) 

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. кількість наукових заходів, 

організованих в університеті становить – 

58. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

15 Кількість опублікованих 

наукових монографій 

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. кількість опублікованих 

наукових монографій (в т.ч. розділи в 

колективних монографіях) становить – 26. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

16 Кількість реалізованих 

міжнародних наукових 

проектів 

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. кількість реалізованих 

міжнародних наукових проектів становить 

– 6. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

17 Кількість науково-

педагогічних і наукових 

працівників, що мають 

почесні звання 

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. кількість науково-педагогічних і 

наукових працівників, що мають почесні 

звання становить – 20. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 



18 Обсяг залучених коштів на 

науково-дослідну діяльність, 

тис. грн. 

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. обсяг залучених коштів на 

науково-дослідну діяльність становить – 0 

грн. 

Цільові показники не виконано у 

зв’язку із воєнними діями на території 

України. 

19 Кількість комерціалізованих 

розробок 

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. кількість комерціалізованих 

розробок становить – 1. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

20 Кількість викладачів із 

ненульовим h-індексом у 

міжнародних 

наукометричних базах даних 

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. кількість викладачів із 

ненульовим h-індексом у міжнародних 

наукометричних базах даних становить - 

146, з них – 35 у Scopus. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

21 Сумарний h-індекс 

університету в Google Scholar 

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. сумарний h-індекс університету 

становить  - 247, h-індекс – 4. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

22 Сумарний h-індекс у Scopus і 

Web of Science 

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. сумарний h-індекс у Scopus 

становить – 67, h-індекс у Scopus – 6; 

сумарний h-індекс у Web of Science – 94,  

h-index – 9.  

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

23 Кількість опублікованих 

підручників, посібників 

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. кількість опублікованих 

підручників, посібників становить – 34, з 

них: 

навчальні посібники – 3 

наукові записки - 14 

навчально-методичні видання – 17 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

24 Кількість освітніх програм, 

які діють в ЗВО 

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. кількість освітніх програм, які 

діють в ЗВО становить - 59 ОП, з них: 

25 ОПП першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти;  

24 ОПП другого (магістерського) рівня 

вищої освіти; 

10 ОНП третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти; 

У 2022 р. було впроваджено 11 нових ОПП 

(з них: 4 - першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти, та 7 – другого 

(магістерського) рівня вищої освіти). 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 



25 Кількість акредитованих 

освітніх програм, які діють в 

ЗВО 

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. кількість акредитованих освітніх 

програм, які діють в ЗВО становить – 35 

ОП, з них: 

19 ОПП першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти 

15 ОПП другого (магістерського) рівня 

вищої освіти  

1 ОНП третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти  

Детальніше у переліку освітніх програм 

(акредитованих та неакредитованих) з 

розподілом ліцензованих обсягів на 

офіційному сайті НаУОА за покликанням 

https://vstup.oa.edu.ua/perelik_osvitnikh_pro

hram 

У 2022 р. акредитовано 5 ОП (із 5 

запланових). 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

26 Кількість нових ліцензованих 

спеціальностей, які діють в 

ЗВО 

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. загальна кількість ліцензованих 

спеціальностей, які діють в ЗВО становить 

– 20, них нових - 2: 

073 Менеджмент, 075 Маркетинг. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

27 Кількість поданих заяв 

абітурієнтів на 1 ліцензоване 

місце  

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. кількість поданих заяв 

абітурієнтів на 1 ліцензоване місце 

становить: 

перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти - 2 заяви на 1 ліцензоване місце для 

денної і заочної форм навчання; 

на другий (магістерський) рівень вищої 

освіти – 1 заява на 1 ліцензоване місце 

денної і заочної форм навчання. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

28 Кількість поданих заяв 

абітурієнтів на місця 

державного замовлення  

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. кількість поданих заяв 

абітурієнтів на місця державного 

замовлення становить: 

перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти - 23 заяви на 1 місце державного 

замовлення денної форми навчання 

на другий (магістерський) рівень вищої 

освіти - 7 заяв на 1 місце державного 

замовлення денної форми навчання та 47 

заяв на 1 місце державного 

замовлення  заочної форми навчання. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

https://vstup.oa.edu.ua/perelik_osvitnikh_prohram
https://vstup.oa.edu.ua/perelik_osvitnikh_prohram


29 Чисельність зарахованих 

здобувачів освіти  

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. чисельність зарахованих 

здобувачів вищої освіти на: 

 перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти (1 курс та старші курси) денної та 

заочної форми навчання становить - 627; в 

т.ч. 

1 курс (денна форма навчання) - 533, з 

них: за держзамовленням – 85, 

за кошти фізичних та юридичних  - 448.  

1 курс (заочна форма навчання) - 51 (за 

кошти фізичних та юрдичних) осіб. 

старші курси: 43, з них: денна форма 

навчання - 14, заочна форма навчання - 

29. 

другий (магістерський) рівень вищої 

освіти зараховано - 414, в т.ч. 

денна форма здобуття вищої освіти: 228, з 

них: 

за держзамовленням - 68, 

за кошти фізичних та юридичних осіб – 

160. 

заочна форма - 186, з них: 

за держзамовленням – 6, 

за кошти фізичних та юридичних осіб - 

180. 

Всього зараховано 1041 здобувач вищої 

освіти. 

Збільшення кількості здобувачів вищої 

освіти на 26,2 %. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

30 Чисельність аспірантів  щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 чисельність докторантів становить 

– 79 аспірантів, з них: 

за держазамовленням – 44: денна – 23, 

вечірня – 21. 

за кошти фізичних та юридичних осіб – 35: 

денна – 17, вечірня – 18. 

В розрізі ОНП (державна денна/державна 

вечірня/за кошти фізичних та юридичних 

осіб): 

032 Історія та археологія - 5 (2/2/1) 

031 Релігієзнавство - 9 (2/3/4) 

033 Філософія - 7 (0/3/4) 

035 Філологія - 4 (4/0/0) 

052 Політологія - 4 (1/2/1) 

053 Психологія  - 10 (4/2/4) 

081 Право -19 (2/4/13) 

073 Менеджмент - 10 (2/3/5) 

113 Прикладна математика - 5 (2/2/1) 

291 Міжнародні відносини - 6 (2/0/4) 



Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

31 Чисельність докторантів  щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 чисельність докторантів становить 

– 4, з них: 

за держзамовленням – 4. 

031 Релігієзнавство – 2 

053 Психологія - 2 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

32 Кількість захищених 

аспірантів і докторантів 

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. всього захистили дисертації – 2, 

з них: 

аспіранти: – 2, 

докторанти – 0. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

33 Кількість студентів, 

переможців всеукраїнських і 

міжнародних студентських 

олімпіад, конкурсів 

студентських наукових робіт, 

регіональних, галузевих 

конкурсів  

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. кількість студентів, переможців 

всеукраїнських і міжнародних 

студентських олімпіад, конкурсів 

студентських наукових робіт, 

регіональних, галузевих конкурсів – 9. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

34 Кількість студентів, які 

посіли призові місця у 

спортивних і  мистецьких 

змаганнях, конкурсах 

обласного, всеукраїнського, 

міжнародного рівня 

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. кількість студентів, які посіли 

призові місця у спортивних і  мистецьких 

змаганнях, конкурсах обласного, 

всеукраїнського, міжнародного рівня 

становить – 11. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

35 Кількість стипендіатів 

іменних і спеціальних 

стипендій. 

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. кількість стипендіатів іменних і 

спеціальних стипендій.  – 162. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

36 Кількість міжнародних 

грантових програм 

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. кількість міжнародних 

грантових програм становить  – 6. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

27 Кількість програм 

академічної мобільності 

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. кількість програм академічної 

мобільності становить – 6. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

38 Кількість міжнародних 

міжуніверситетських угод 

про академічну та наукову 

співпрацю 

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

У 2022 р. загальна кількість міжнародних 

міжуніверситетських угод про академічну 

та наукову співпрацю становить – 64, з них 

підписано у 2022 році – 11. 



Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 

39 Підвищення позицій 

університету в міжнародних 

університетських рейтингах 

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

Times Higher Education University 

Impact Rankings. Серед українських 

закладів вищої освіти Острозька академія 

посідає 16 місце, у світовій категорії - 

1001+ місце. 

(https://www.timeshighereducation.com/wor

ld-university-rankings/national-university-

ostroh-academy). 

U-Multirank. НаУОА займає 47 місце з 93 

університетів України, і 3 місце серед 

українських університетів за показниками 

міжнародної студентської мобільності, 

покращивши свою позицію у порівнянні з 

2021 роком (у 2021 НаУОА займав 5 місце 

серед українських університетів).  

(https://www.umultirank.org/university-

rankings/top-performing-universities/2022/). 

QS (EECA). НаУОА займає 25 позицію 

серед українських вишів та 301-350 місце 

в світі. 

(https://www.topuniversities.com/universitie

s/national-university-ostroh-

academy/undergrad)  

GreenMetrics. НаУОА займає 2 місце 

серед українських університетів, 284-у 

позицію у світі, піднявшись на понад 100 

позицій у порівнянні з 2021 роком (у 

2021 НаУОА займав 389 позицію). 

(https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall

-rankings-2022) 

У 2022 р. НаУОА увійшов до найкращих 

університетів світу – The World University 

Rankings 2023. 

Цільові показники виконано в повному 

обсязі. 

40 Зростання власних коштів 

бюджетної установи 

щорічно Офіційна 

звітність 

ЗВО 

 У 2022 р. сума власних коштів бюджетної 

установи становить – 47 841 541,33 грн.  

Зростання на 11,2 %. 

Цільові показники виконано у повному 

обсязі. 
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