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І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти. 

 

1.1. Довідка Київського національного університету культури і мистецтв про 

виконання Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності.  

Київський національний університет культури і мистецтв у своїй 

діяльності керується Конституцією України, чинними Законами України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», актами Президента України, постановами Кабінету 

Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства культури України, Статутом Київського національного 

університету культури і мистецтв та іншими нормативно-правовими актами 

університету. 

Основними напрямками діяльності університету є підготовка 

висококваліфікованих фахівців за спеціальностями наступних галузей знань: 

02 Культура і мистецтво: 

- 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво; 

- 022 Дизайн; 

- 024 Хореографія; 

- 025 Музичне мистецтво; 

- 026 Сценічне мистецтво; 

- 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство; 

- 028 Менеджмент соціокультурної діяльності; 

- 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 

03 Гуманітарні науки: 

- 034 Культурологія; 

- 035 Філологія; 

05 Соціальні та поведінкові науки: 

- 051 Економіка; 

- 054 Соціологія; 

06 Журналістика: 

- 061 Журналістика; 

08 Право: 

- 081 Право; 

12 Інформаційні технології: 

- 122 Комп’ютерні науки; 

24 Сфера обслуговування: 

- 241 Готельно-ресторанна справа; 
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- 242 Туризм; 

29 Міжнародні відносини: 

- 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; 

- 292 Міжнародні економічні відносини; 

- 293 Міжнародне право. 

У своїй діяльності Київський національний університет культури і 

мистецтв чітко дотримується вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

30 грудня 2015 року № 1187. За звітний період порушень Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти в університеті не виявлено. 

Студенти університету забезпечені якісним науково-педагогічним персоналом, 

сучасною матеріально-технічною базою, закладами соціальної інфраструктури. 

В систему організації освітнього процесу університету впроваджено 

автоматизовані системи управління закладом вищої освіти ПП «Деканат», ПП 

«ПС-Абітурієнт», «ПС-Євродиплом», які призначені для організації та 

підтримки навчального процесу. Розробником цих систем є ПП «Політек-

СОФТ».  

Пакет програм «Деканат» побудований за клієнт-серверною технологією, 

що дозволяє встановлювати його на множину комп`ютерів, які об`єднані в 

локальну мережу та працюють з єдиною базою даних. Використання 

додаткових web-сценаріїв забезпечує можливість доступу до бази даних в 

межах окремих програм Пакету з всесвітньої павутини Інтернет. В ролі сервера 

управління базами даних використовується FireBird. До складу Пакету 

додатково входить програма "ПС-Адміністратор", яка призначена для 

щоденного тестування, резервного копіювання та, при необхідності, 

відновлення бази даних. Ця Програма позбавляє університет від необхідності 

додатково наймати на роботу фахівця, що відповідає за обслуговування систем 

управління базами даних. Пакет має зручний конструктор звітів, який дозволяє 

створювати та редагувати вже існуючі звітні документи, використовуючи 

HTML – мову розмітки гіпертексту. Звітні документи, які генерує Пакет, можна 

переглядати перед відправкою на друк в програмах MS Word, MS Excel, 

інтернет-браузері та додатково редагувати. Пакет дозволяє створювати та 

підтримувати базу даних, в якій реєструється та формується така інформація: 

 структура університету (факультети, кафедри, спеціальності, 

спеціалізації, освітні програми, навчальні плани, академічні та збірні 

групи, підгрупи, лекційні потоки); 

 дані щодо навантаження кафедр (з генерацією звіту за Ф. У-4.01); 

 результати обрахунку штатів кафедр; 

 дані щодо всіх викладачів університету та їх планового навантаження, 

розклад їх роботи; 
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 дані щодо всіх студентів університету та подій, що відбуваються з ними 

під час навчання (оцінки, відвідування занять, рух студентів); 

 аудиторний фонд університету, його використання, розклад занять. 

Пакет програм "ПС-Абітурієнт" призначений для організації обліку 

абітурієнтів, балів їх сертифікатів Українського центру оцінювання якості 

освіти, визначення їх рейтингу та генерації множини звітних документів під час 

вступної кампанії. 

Основні функції Пакету: 

 формування в базі даних такої інформації: 

o переліку факультетів університету; 

o переліку галузей знань, напрямів підготовки, спеціальностей 

(спеціалізацій) та їх розподілу за факультетами; 

o переліку предметів, з яких приймаються сертифікати зовнішнього 

тестування або складаються вступні випробування для кожної 

галузі знань та спеціальностей; 

o анкетних даних кожного абітурієнта (прізвище, ім'я, по батькові, 

місце та дата народження, дані документа, що встановлює особу, 

дані щодо освіти, дані щодо обставин, які впливають на 

зарахування (пільги) та інші дані – загалом біля 80 пунктів); 

o інформації щодо балів сертифікатів абітурієнтів з відповідних 

предметів за спеціальностями. 

 аналіз анкетних даних абітурієнтів та їх рейтингу шляхом фільтрації 

(відбору) інформації за множиною критеріїв; 

 ранжування абітурієнтів за рейтингом з урахуванням пільг, а також 

визначення прохідного балу, виходячи з планових обсягів прийому; 

 автоматична генерація та друк таких документів: 

o заява про допуск до вступного конкурсу; 

o розписка про прийняття документів; 

o витяг з військового квитка; 

o оперативні дані про хід вступної кампанії; 

o екзаменаційна відомість; 

o відомість одержання і повернення письмової роботи на вступних 

іспитах; 

o зведена відомість про результати співбесіди; 

o протокол засідання приймальної комісії про рекомендацію до 

зарахування абітурієнтів; 

o наказ про зарахування; 

o витяг з наказу; 

o інформація про результати прийому; 
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o звіт про виконання державного замовлення; 

o зведені дані про результати прийому; 

o додаток до наказу про зарахування типовою формою згідно листа 

Міносвіти від 04.08.09 №1/9-517 (у форматі MS Excel); 

 передача інформації щодо зарахованих абітурієнтів до програми ПП 

"Деканат" для автоматичного формування відповідних академічних груп; 

 формування даних, що необхідні для щоденної передачі до системи 

"Конкурс" Мiнiстерства освiти і науки України. 

Наукову бібліотеку університету оснащено Автоматизованою 

інформаційно-бібліотечною системою "УФД/Бібліотека", яка призначена для 

комплексної автоматизації діяльності бібліотеки. Вона забезпечує 

автоматизацію основних виробничих циклів: 

- Відбір документів за різними ознаками, перегляд бібліографічних описів, 

відомостей про наявність та електронних копій. 

- Каталогізація видань, створення аналітичних описів, підготовку 

бібліографічних довідок та показчиків. 

- Комплектування бібліотеки, облік та аналіз стану фонду. 

- Обслуговування читачів: замовлення, видача та повернення літератури. 

Система передбачає засоби для здійснення таких основних дій: 

Для відбору та перегляду інформації електронного каталогу: 

- Пошук документів за заданими критеріями (темами класифікаторів та 

значеннями полів бібліотечного опису або через зв'язки документів). 

- Сортування відібраних документів за вказаними критеріями в порядку 

зростання або зменшення значень. 

- Ручний відбір документів шляхом складання переліку відібраних. 

- Перегляд та друк інформації щодо документів у вигляді переліків, 

каталожних карток та повних бібліографічних описів. 

- Перегляд інформації про наявність документів в фондах бібліотеки та інших 

місцях. 

- Перегляд електронних копій документів в разі їх наявності. 

Для каталогізації документів: 

- Створення та підтримка засобів класифікації документів різного типу: 

класифікаторів (ББК, УДК, Дьюі), рубрикаторів, ключових слів та ін. 

- Створення та підтримка авторитетних записів, різних переліків типових 

значень. 

- Реєстрація (створення) бібліотечних описів документів відповідно 

держстандартам, зокрема 7.1-84, та стандартам USMARC та UNIMARC), 

реєстрація документів за зразком. 

- Класифікація документів за обраними схемами. 
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- Опис зв'язків між документами (видання - номер - стаття, переклад - 

оригінал, серія - підсерія - випуск і т.і.) 

- Внесення посилань на електронну копію документа, яка може зберігатися в 

базі даних системи, в локальній мережі бібліотеки, в мережі Internet. 

- Поділ електронного каталогу між групами працівників бібліотеки за 

межами відповідальності та доступності. 

- Друк каталожних карток різного типу шляхом застосування відповідних 

шаблонів. 

- Складання бібліографічних довідок, показчиків та інших документів 

шляхом застосування відповідних шаблонів. 

Для комплектування бібліотеки: 

- Ведення інформації про книгопостачальників та їх пропозицій щодо 

придбання літератури. 

- Ведення інформації про потреби в літературі. 

- Засоби аналізу книгозабезпеченості. 

- Ведення інформації про відмовлення читачам (в т.ч. через відсутність 

примірників). 

- Складання замовлень на придбання літератури. 

- Обробка партій літератури. Розподіл примірників за місцями розподілу та 

збереження. 

- Складання актів надходження та списання. 

- Ведення книг інвентарного та сумарного обліку 

- Аналіз стану фонду шляхом відбору примірників за різними ознаками та 

складання відповідних звітів. 

Для обслуговування читачів: 

- Введення та утримання інформації щодо читачів бібліотеки. 

- Відбір читачів за різними критеріями (шифр, прізвище, документи, які 

утримувались чи утримуються тощо), сортування, перегляд та друк 

відібраної інформації. 

- Відбір примірників замовлених документів та реєстрація видачі їх читачам. 

- Реєстрація повернення документів читачами. 

- Підтримка штрих-кодових технологій та технологій RFID. 

Також система забезпечує: 

- Наявність груп користувачів з визначеними правами на перегляд та 

коригування інформації 

- Запис і зберігання даних про факти коригування бібліографічних описів та 

іншої інформації в системі. 

- Експорт та імпорт бібліотечних описів документів та інформації про 

наявність в форматі XML. 
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- Експорт та імпорт бібліотечних описів документів в форматах USMARC, 

UNIMARC. 

- Експорт та імпорт інформації про читачів та організації в форматі XML. 

- Ведення інформації про відвідування бібліотеки, послуги та масові заходи. 

- Налагодження параметрів для пристосування системи до поточних потреб. 

Система має такі ключові властивості: 

- Технологія клієнт-сервер. 

- База даних під управлінням SQL сервера (IBM DB2, Oracle, MS SQL Server, 

Firebird. 

- XML формат імпорту-експорту. 

- Визначення прав для виконання функцій і доступу до інформації для кожної 

групи користувачів окремо, належність користувача до одної або кількох 

груп одночасно. 

- Апарат профілів для налагодження кожного робочого місця індивідуально. 

- Апарат шаблонів для перегляду та друку інформації. 

- Апарат зовнішніх вихідних форм для підготовки нестандартних звітів. 

На офіційному веб-сайті Київського національного університету культури 

і мистецтв розміщено обов’язкову інформацію, передбачену законодавством. 

 

ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

 

Таблиця 1. Здобувачі вищої освіти 

Ступінь 

(ОКР) 

Код та спеціальність Кількість
1
 Проходили 

стажування 

в інозем-

них ЗВО
2
 

Здобули 

призові 

місця
3
 

Іноземних 

громадян
4
 

Громадян 

з країн 

членів 

ОЕСР
5
 

Бакалавр 021 «Аудіовізуальне 

мистецтво та 

виробництво» 

286 - 6 - - 

Бакалавр 6.020203 «Кіно-, 

телемистецтво» 
206 2 - 1 - 

Бакалавр 6.020210 

«Фотомистецтво» 
45 1 - - - 

Магістр 021 «Аудіовізуальне 

мистецтво та 

виробництво» 

39 - - - - 

Бакалавр 022 «Дизайн» 150 - 13 - - 

Бакалавр 6.020207 «Дизайн» 124 - - - - 

Магістр 022«Дизайн» 25 - - - - 

Бакалавр 024 «Хореографія» 210 - 1 - - 

Бакалавр 6.020202 165 - 3 - - 
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«Хореографія» 

Магістр 024 «Хореографія» 40 - - - - 

Бакалавр 025 «Музичне 

мистецтво» 

187 10 55 - - 

Бакалавр 6.020204 «Музичне 

мистецтво» 

170 56 44 - - 

Бакалавр 6.020104 «Народна 

художня творчість» 

66 16 10 - - 

Магістр 025 «Музичне 

мистецтво» 

41 6 9 - - 

Бакалавр 026 «Сценічне 

мистецтво» 

162 1 9 - - 

Бакалавр 6.020201 

«Театральне 

мистецтво» 

121 - - - - 

Магістр 026 «Сценічне 

мистецтво» 
25 - 1 - - 

Бакалавр 027 «Музеєзнавство, 

пам’яткознавство» 

60 - - - - 

Бакалавр 6.020103 «Музейна 

справа і охорона 

пам’яток історії та 

культури» 

66 - - - - 

Магістр 027 «Музеєзнавство, 

пам’яткознавство» 

14 - - - - 

Бакалавр 028 «Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності» 

201 - - - - 

Бакалавр 6.020106 

«Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності» 

124 

- - - - 

Магістр 028 «Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності» 

22 

- - - - 

Бакалавр 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа» 

187 

- - - - 

Бакалавр 6.020102 

«Книгознавство, 

бібліотекознавство і 

бібліографія» 

76 

- - - - 

Бакалавр 6.020105 

«Документознавство 

та інформаційна 

109 - - - - 
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діяльність» 

Магістр 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа» 

23 

- - - - 

Бакалавр 034 

«Культурологія» 
102 

- - - - 

Бакалавр 6.020101 

«Культурологія» 
111 

- - - - 

Магістр 034 

«Культурологія» 
27 

- - - - 

Бакалавр 035 «Філологія» 11 - - - - 

Бакалавр 6.020303 

«Філологія» 40 
- - - - 

Магістр 035 «Філологія» 7 - - - - 

Бакалавр 051 «Економіка»  26 - - - - 

Бакалавр 6.030504 

«Економіка 

підприємства» 
50 

- - - - 

Магістр 051 «Економіка» 6 - - - - 

Бакалавр 054 «Соціологія» 10 - - - - 

Бакалавр 6.030101 

«Соціологія» 37 
- - - - 

Магістр 054 «Соціологія» 4 - - - - 

Бакалавр 061 «Журналістика» 167 1 - - - 

Бакалавр 6.030301 

«Журналістика»  
56 

- - - - 

Бакалавр 6.030302 

«Реклама і зв’язки з 

громадськістю»  

53 

- - - - 

Бакалавр 6.030303 

«Видавнича справа 

та редагування»  

56 

- - - - 

Магістр 061 «Журналістика» 32 - - 1 - 

Магістр 073 «Менеджмент» 2 - - - - 

Магістр 074 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

8 

- - - - 

Бакалавр 081 «Право» 34 - - - - 

Бакалавр 6.030401 55 - - - - 
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«Правознавство» 

Магістр 081 «Право»  9 - - - - 

Бакалавр 122 «Комп'ютерні 

науки» 
8 

- - - - 

Бакалавр 122 «Комп'ютерні 

науки та 

інформаційні 

технології» 

18 

- - - - 

Бакалавр 6.050101 

«Комп'ютерні 

науки» 

55 1 - - - 

Магістр 122 «Комп'ютерні 

науки» 
9     

Магістр 122 «Комп'ютерні 

науки та 

інформаційні 

технології» 

4 

- - - - 

Бакалавр 241 «Готельно-

ресторанна справа» 
134 

- - - - 

Бакалавр 242 «Туризм» 110 - - - - 

Бакалавр 6.140101 «Готельно-

ресторанна справа» 
99 - 1 - - 

Бакалавр 6.140103 «Туризм» 94 - - - - 

Магістр 241 «Готельно-

ресторанна справа» 
28 - 1 - - 

Магістр 242 «Туризм» 19 - - - - 

Бакалавр 291«Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії» 

35 

- - - - 

Бакалавр 055«Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії» 

21 

- - - - 

Магістр 055«Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії» 

5 

- - - - 

Бакалавр 056 «Міжнародні 

економічні 

відносини» 
11 

- - - - 

Бакалавр 082 «Міжнародне 11 - - - - 
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право» 

Бакалавр 6.030201 

«Міжнародні 

відносини» 
45 

- - - - 

Бакалавр 6.030503 

«Міжнародна 

економіка» 
29 

- - - - 

Бакалавр 6.030202 

«Міжнародне 

право» 
33 

- - - - 

Бакалавр 6.030204 

«Міжнародна 

інформація» 
40 

- - - - 

Бакалавр 6.030203 

«Міжнародні 

економічні 

відносини» 

39 

- - - - 

Магістр  291«Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії» 

11 

- - - - 

Разом: 4705 

П1 

94 

П2 

153 

П3 

2 

П4 

0 

П5 

 

 

Таблиця 2. Наукові, науково-педагогічні працівники 

Факультет 

(Інститут) 

Кафедра 

відділ 

тощо 

Кількість
6
 Проходили 

стажування 

в іноземних 

ЗВО
7
 

Здійснювали 

наукове 

керівництво 

(консультуван

ня) не менше 

п’ятьох 

здобувачів 

наукових 

ступенів, які 

захистилися в 

Україні
8
 

Науково-

педагогічні 

працівники, 

науковий 

ступінь 

та/або вчене 

звання
9
 

Науково-

педагогічні 

працівники, 

доктори 

наук та/або 

професори
10

 

 Кафедра 

філософі

ї 
5 - - 5 1 
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Факультет 

кіно і 

телебаченн

я 

Кафедра 

кіно-, 

телемис

тецтва 

25 5 - 13 1 

Факультет 

кіно і 

телебаченн

я 

Кафедра 

тележур

налістик

и та 

майстер

ності 

актора 

26 - - 11 1 

Факультет 

кіно і 

телебаченн

я 

Кафедра 

фотомис

тецтва 
5 1 - 2 - 

Факультет 

хореографі

чного 

мистецтва 

Кафедра 

сучасної 

та 

бальної 

хореогра

фії 

26 - - 8 - 

Факультет 

хореографі

чного 

мистецтва 

Кафедра 

народної 

хореогра

фії 

9 - - 5 - 

Факультет 

хореографі

чного 

мистецтва 

Кафедра 

класичн

ої 

хореогра

фії 

9 - - 5 - 

Факультет 

музичного 

мистецтва 

Кафедра 

академіч

ного 

хоровог

о та 

інструме

нтальног

о 

мистецт

ва 

34 3 - 15 1 

Факультет 

музичного 

мистецтва 

Кафедра 

народно

-

хоровог

о 

мистецт

ва та 

фолькло

34 4 2 20 9 
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ру 

Факультет 

режисури 

та шоу-

бізнесу 

Кафедра 

режисур

и 

акторськ

ого 

мистецт

ва 

12 - - 6 2 

Факультет 

режисури 

та шоу-

бізнесу 

Кафедра 

шоу-

бізнесу 
6 2 - 3 1 

Факультет 

режисури 

та шоу-

бізнесу 

Кафедра 

режисур

и 

естради 

та 

масових 

свят 

13 2 - 8 2 

Факультет 

режисури 

та шоу-

бізнесу 

Кафедра 

індустрії 

моди 
9 - - 4 1 

Факультет 

економіки, 

права та 

інформаці

йних 

технологій 

Кафедра 

комп’ют

ерних 

наук 
13 - - 8 1 

Факультет 

економіки, 

права та 

інформаці

йних 

технологій 

Кафедра 

економі

ки 
10 - - 11 2 

Факультет 

економіки, 

права та 

інформаці

йних 

технологій 

Кафедра 

правозн

авства 
13 1 - 9 2 

Факультет 

культурол

огії 

Кафедра 

соціальн

их 

комунік

ацій та 

13 - 9 13 3 
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інформа

ційних 

наук 

Факультет 

культурол

огії 

Кафедра 

культур

но-

дозвіллє

вої 

діяльнос

ті 

11 - - 9 4 

Факультет 

журналісти

ку і 

міжнародн

их 

відносин 

Кафедра  

міжнаро

дних 

відносин 
12 3 - 12 2 

Факультет 

журналісти

ку і 

міжнародн

их 

відносин 

Кафедра 

соціолог

ії 
8 - - 5 2 

Факультет 

журналісти

ку і 

міжнародн

их 

відносин 

Кафедра 

іноземно

ї 

філологі

ї 

21 - - 14 1 

Факультет 

журналісти

ку і 

міжнародн

их 

відносин 

Кафедра 

зв’язків 

із 

громадс

ькістю і 

журналі

стики 

19 2 1 14 3 

Факультет 

готельно-

ресторанно

го і 

туристичн

ого бізнесу 

Кафедра 

готельно

-

ресторан

ного 

бізнесу 

20 3 1 13 2 

Факультет 

готельно-

ресторанно

го і 

туристичн

Кафедра 

міжнаро

дного 

туризму 

8 - 1 7 1 
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ого бізнесу 

Факультет

дизайну і 

реклами 

Кафедра 

графічно

го 

дизайну 

5 - - 5 - 

Факультет

дизайну і 

реклами 

Кафедра 

дизайну 

і 

техноло

гій 

16 - 1 10 1 

Разом: 382 

П6 

26 

П7 

15 

П8 

235 

П9 

43 

П10 

 

Таблиця 3. Наукометричні показники  

 

Таблиця 3а. Наукометричні показники 

Факультет (інститут) Кафедра відділ тощо 
ПІБ науково-педагогічного 

працівника 

Індекс 

Гірша 

Google 

Scholar 

 
Кафедра філософії Бенюк Олеся Богданівна 1 

  
Кириленко Катерина 

Михайлівна 
2 

  Конюкова Ірина Янівна 1 

  Кундеревич Олена Вікторівна 1 

  Сидоровська Євгенія Андріївна 1 

Факультет  музичного 

мистецтва 

Кафедра народно-

хорового мистецтва та 

фольклору 

Поріцька (Грица) Софія 

Йосипівна 

10 

 

 
 Сінельнікова Валентина 

Володимирівна 

2 

 

  Кдирова Інеш Осербаївна 1 

 
 Підгорбунський Микола 

Анатолійович 

2 

 

  Тилик Ігор Володимирович 2 

  Стеценко Кирило Вадимович 1 

 

Кафедра академічного 

хорового та 

інструментального 

мистецтва 

Скаженик Маргарита 

Вікторівна 
3 

Факультет 

(Інститут) 

Кафедра, 

відділ 

тощо 

Прізвище, ім’я, по 

батькові наукового, 

науково-педагогічного 

працівника
11

 

ID Scopus 

(за 

наявності) 

Індекс 

Гірша 

Scopus
12

 

ID Web 

of 

Science 

Індекс 

Гірша Web 

of Science
13

 

       

Разом:   0 

П12 

 0 

П13 
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Остапенко Лариса Вікторівна 
4 

 

 
 

Опанасюк Олександр Петрович 
7 

 

  Коробов Олег Юрійович 1 

  
Тормахова Вероніка 

Миколаївна 
1 

  Войченко Ольга Миколаївна 
1 

 

  
Терещенко-Кайдан Лілія 

Володимирівна 
2 

  Маслова Юлія Віталіївна 1 

  Лігус Ольга Марківна 1 

Факультет 

культурології 

Кафедра культурно-

дозвіллєвої діяльності 
Зайченко Олена Георгіївна 5 

  Руденко Сергій Борисович 
36 

 

  Пустовалов Сергій Жанович 113 

  Ольговський Сергій Якович 23 

  
Гречко Денис Сергійович 

 
185 

  Гончарова Олена Миколаївна 6 

  Ключко Юлія Миколаївна 35 

  Вечерський Віктор Васильович 383 

  Чухрай Любов Олександрівна 2 

  Андрес Ганна Олександрівна 38 

  Гоцалюк Алла Анатоліївна 2 

  
Гайдукевич Катерина 

Анатоліївна 
1 

  Гончарова Олена Миколаївна 1 

  Донченко Наталія Петрівна 3 

  
Карпова Людмила 

Олександрівна 
2 

  
Килимистий Сергій 

Михайлович 
1 

  
Оборська Світлана 

Валентинівна 
2 

  Олійник Оксана Олексіївна 2 

  Петрова Ірина Владиславівна 9 

  Пашкевич Марина Юхимівна 1 

  
Поліщук Людмила 

Олександрівна 
3 

  
Просандєєва Людмила 

Євгенівна 
3 

  Соломатова Вікторія Василівна 1 

  Рой Євген Євгенович 1 

  Ткач Микола Михайлович 5 
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Кафедра соціальних 

комунікацій та 

інформаційних наук 

Бездрабко Валентина Василівна 6  

 
 Варенко Володимир 

Михайлович 

3  

  Глушан Олена Володимирівна 1  

  Ліпінська Алла Володимирівна 2  

 
 Матвієнко Оксана 

Володимирівна 

10  

  Бачинська Надія Анатоліївна 3 

  Грінберг Лариса Феліксовна 1 

  Каракоз Олена Олександрівна 2 

  Новальська Тетяна Василівна 4 

  Горбань Юрій Іванович 1 

  Гранчак Тетяна Юріївна 7 

  Долбенко Тетяна Олексіївна 4 

  Загуменна Віра Вікторівна 3 

  Назаровець Сергій Андрійович 5 

  Прокопенко Людмила Іванівна 2 

  Салата Галина Володимирівна 5 

  Сербін Олег Олегович 12 

 
 Ярошенко Тетяна 

Олександрівна 
12 

Факультет кіно і 

телебачення 

Кафедра кіно-, 

телемистецтва 
Ширман Роман Натанович 18 

  
Безручко Олександр Віктор 

63 

 

  
Чміль Ганна Павлівна 

77 

 

  Рязанцев Лев Васильович 2 

  Вдовиченко Наталія Віталіївна 14 

  Юник Тетяна Іванівна 13 

 
Кафедра 

тележурналістики та 

майстерності актора 

Кот Галина Миколаївна 25 

  Левченко Олена Григорівна 21 

  
Барнич Михало Михайлович 

 

1 

 
 

Чужиков Андрій Вікторович 
3 

 

  Черемних Інна Володимирівна 1 

Факультет режисури та 

шоу-бізнесу 

Кафедра режисури 

акторського 

мистецтва 

Татаренко Марина Геннадіївна 2 

  Черна Кристіна Василівна 1 

  Сорока Іван Іванович 

 
1 
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  Зайцева Ірина Євгенівна 1 

  Донченко Наталія Петрівна 3 

  
Юдова-Романова Катерина 

Вололимирівна 
2 

 

Кафедра режисури 

естради та масових 

свят 

Стрельчук Вікторія 

Олександрівна 
1 

  
Крипчук Микола 

Володимирович 
2 

  
Мельник Мирослава 

Миколаївна 
1 

  Совгира Тетяна Ігорівна 1 

 Кафедра шоу-бізнесу Григорчук Тарас Васильович 5 

  Грушина Аліна Ігорівна 2 

  Тадля Олександр Миколайович 2 

  Хлистун Олена Сергіївна 1 

 
Кафедра індустрії 

моди 

Дихнич Людмила Петрівна 2 

  Левчук Яна Миколаївна 2 

  Ліфінцев Денис Сергійович 43 

Факультет готельно-

ресторанного і 

туристичного бізнесу 

Кафедра готельно-

ресторанного  бізнесу 
Русавська Валентина Андріївна 3 

  Батченко Людмила Вікторівна 8 

  Сапельнікова Надія Леонідівна 2 

  Толок Галина Арсенівна  2 

  
Ворошилова Ганна 

Олександрівна 
2 

  Бровенко Тетяна Вікторівна 1 

  Неіленко Сергій Михайлович 6 

  Поплавська Аліна Вячеславівна 1 

  Комарніцький Ігор Олегович 2 

Кафедра міжнародного 

туризму 
 Козловський Євген Вікторович 8 

  Устименко Леся Миколаївна 5 

  Ткаченко Тетяна Іванівна 3 

  Гаврилюк Алла Михайлівна 4 

  Плецан Христина Василівна 1 

  
Зараховський Олександр 

Євгенович 
1 

  Крупа Інна Петрівна 1 

Факультет 

журналістику і 

міжнародних відносин 

Кафедра  

міжнародних відносин Білецька Оксана Олександрівна 2 

  Бондарева Катерина Валеріївна 2 

    

  Важна Катерина Анатоліївна 3 
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Великанова Марина 

Миколаївна 
3 

  Вербицька Ганна Анатоліївна 1 

  Карасьова Наталія Анатоліївна 4 

  Костиря Інна Олександрівна 2 

  Кухта  Мирослава  Павлівна 2 

 
 Ластовський Валерій 

Васильович 
3 

  Лікарчук Даря Сергіївна 1 

  Міщенко Алла Борисівна 3 

 
 Семчинський Костянтин 

Валерійович 
2 

  Скрябіна Вікторія Борисівна 1 

  Стежко Надія Володимирівна 4 

  Степко Олександр Михайлович 2 

Кафедра зв’язків із 

громадськістю і 

журналістики 

 Тимошик Микола Степанович 10 

 
 Гарачковська Оксана 

Олександрівна 

1 

  Онкович Артем Дмитрович 4 

 
 Дмитренко Наталія 

В’ячеславівна 

2 

  Парфенюк Ігор Миколайович 2 

  Миколаєнко Алла Юріївна 2 

Факультет економіки, 

права та інформаційних 

технологій 

Кафедра економіки 

Вовк Людмила Василівна 2 

  Лісковецька Тетяна Петрівна 2 

  Тимошенко Олена 

Володимирівна 
10 

Кафедра правознавства  Вільчинська Ірина Юріївна 3 

  Бурдоносова Марина 

Анатоліївна 
4 

  Дзюбенко Олена Леонідівна 4 

  Зайцева Анастасія Вікторівна 1 

  Мотлях Олександр Іванович 8 

Факультет дизайну і 

реклами 

Кафедра дизайну та 

технологій 

Бірілло Інна Валеріївна 
3 

  Шандренко Ольга Миколаївна 3 

  Білякович Ліана Миколаївна 3 

  Гардабхадзе Ірина Анатоліївна 6 

 
 

Дубовий Олексій 

Володимирович 
3 

 Кафедра графічного 

дизайну 

Божко Тетяна Олександрівна 
3 

 
 

Удріс-Бородавко Наталія 

Сергіївна 
2 
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  Вежбовська Ліліана Романівна 1 

  Олійник Вікторія Андріївна 1 

Факультет 

хореографічного 

мистецтва 

Кафедра класичної 

хореографії 

Білаш Ольга  Сергіївна 

1 

  Чурпіта Тетяна Миколаївна 1 

  Підлипська Аліна Миколаївна 2 

 Кафедра народної 

хореографії 

Бойко Ольга  Степанівна 
2 

  Гутник Ірина Миколаївна 1 

  Помпа Ольга Дмитрівна 1 

 Кафедра сучасної та 

бальної хореографії 

Герц Ірина Іванівна 
1 

  Вакуленко Олеся Миколаївна 1 

  Горбатова Надія Олександрівна 1 

 
 

Маншилін Олександр 

Олександрович 
1 

  Мова Людмила Вікторівна 2 

Разом: 
 

 1480 

П13а 
 

 

Таблиця 4. 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) 

Кафедра, 

відділ 

тощо 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

наукового, 

науково-

педагогічного 

працівника
14

 

Кількість 

публікацій 

Scopus
15

 

Назва та 

реквізити 

публікацій 

Scopus 

(прирівняні 

відзнаки) 

Кількість 

публікацій 

Web of 

Science
 16

 

Назва та 

реквізити 

публікацій 

Web of 

Science 

(прирівняні 

відзнаки) 

Факульт

ет 

хореогр

афічног

о 

мистецт

ва 

Кафедр

а 

народн

а 

хореог

рафії 

Гутник Ірина 

Миколаївна 

  5 Ансамбль 

кафедри 

народної 

хореографі

ї «Київ»  

Міжнарод

ний 

фестиваль-

конкурс 

«Гірське 

сузір’я», 

Словаччин

а. Гран-прі 

Міжнарод

ний фестив

альконкурс
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 хореограф

ічного мис

тецтва      

«Овации 

Петербург

а», Росія. 

Гран-прі та 

приз 

глядацьких

 симпатій 

«Признани

е» 

Міжнарод

ний 

фестиваль-

конкурс 

танців 

народів 

світу 

«Веселков

а 

Терпсихор

а», Київ. І 

місце у 

номінації 

«Хореогра

фічні 

колективи 

спеціалізов

аних 

вищих 

навчальни

х закладів 

I-IV рівнів 

акредитаці

ї». 2013 

Дует 

студентів 

Морозов 

Артем та 

Вєсько 

Анна  
Міжнарод

ний 

фестиваль-

конкурс 

«Гірське 

сузір’я», 

Словаччин

а. І місце 

дует 

Гураль 

Богдан та 



22 
 

Єфименко 

Анна  

Міжнародн

ий 

фестиваль-

конкурс 

«Гірське 

сузір’я», 

Словаччин

а. І місце 

Факульт

ет 

хореогр

афічног

о 

мистецт

ва 

Кафедр

а 

класич

ної 

хореог

рафії 

Вишотравка 

Людмила 

Іванівна 

  6 Ансамбль 

кафедри 

класичної 

хореограф

ії 

Міжнарод

ний 

фестиваль 

«Adonata. 

Contempor

ary and mo

dern dance 

festival»,  

Харків. 

Кубок, 

Перша 

премія 

V 

Міжнарод

ний 

конкурс 

класичної і 

сучасної 

хореографі

ї «Mysl-

Potok 

2015». 

Перша 

премія. 

Міжнарод

ний 

конкурс «

Concours d

e danse», 

м. Париж 

(Франція). 

Перша 

премія 

Студентка 

Арина Са

лашна  

Concours P

etipa intern
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ational com

petition 

(Бельгия). 

ІІ place – 

Jazz, ІІ 

place – 

Modern. 

Concours d

urbuy barva

ux belgique 

(Дюрбюи). 

І place –

 Jazz, 

ІІ place – 

Modern 

Concours In

ternational 

de danse de 

la cote (Же

нева). ІІ 

place – Jazz 

Факульт

ет 

хореогр

афічног

о 

мистецт

ва 

Кафедр

а 

сучасн

ої та 

бальної 

хореог

рафії 

Мова 

Людмила 

Вікторівна 

  12 Ансамбль 

кафедри 

сучасної 

хореограф

ії 
VII 

Міжнарод

ний  

конкурс 

сучасного 

танцю 

«Золото 

осені 

2012». 

Гран-прі 

VII 

Міжнарод

ний  

конкурс 

сучасного 

танцю 

«Золото 

осені 

2012» І 

місце у 

номінації 

«Contempo

rary Dance

» 

VII 

Міжнарод

ний  
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конкурс 

сучасного 

танцю 

«Золото 

осені 

2012».І міс

це у 

номінації 

«Вільна 

танцюваль

на 

категорія» 

Студенти 

Антоніна 

Єгорова, 

Костянти

н Попов  

VІІ 

Міжнарод

ний 

конкурс 

сучасного 

танцю 

«Золото 

осені». Гра

н-прі. 

Студенти 

Т. Вицуп 

та Я. 

Сухенко 
Чемпіонат 

України з 

танцюваль

ного шоу 

на 

міжнародн

ому 

танцюваль

ному 

фестивалі 

«GRAND 

PRIX OF 

UKRAINE

»        

І місце в 

номінації 

«Дует» в 

категорії 

Folk dance 

посіли. 

Чемпіонат 

України з 

танцюваль
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ного шоу 

на 

міжнародн

ому 

танцюваль

ному 

фестивалі 

«GRAND 

PRIX OF 

UKRAINE

» 

І місце в 

номінації 

«Дует» в 

категорії 

contempora

ry. 

Студент 

Я. Сухенк

о  
Чемпіонат 

України з 

танцюваль

ного шоу 

на 

міжнародн

ому 

танцюваль

ному 

фестивалі 

«GRAND 

PRIX OF 

UKRAINE

» 

І місце в 

номінації 

«Соло» в 

категорії 

contempora

ry. 

Чемпіонат 

України з 

танцюваль

ного шоу 

на 

міжнародн

ому 

танцюваль

ному 

фестивалі 

«GRAND 

PRIX OF 

UKRAINE
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» 

1 місце в 

номінації 

«Соло» в 

категорії 

Dance sho

w. 

Студент 

Марченко 

П.  
Чемпіонат 

України з 

танцюваль

ного шоу 

на 

міжнародн

ому 

танцюваль

ному 

фестивалі 

«GRAND 

PRIX OF 

UKRAINE

» 

ІІ місце в 

номінації 

«Соло» в 

категорії c

ontemporar

y. 

Студенти 

Богдан 

Кириленк

о 

XXIX 

фестиваль 

сучасної 

хореографі

ї IFMC 

2016 

(Республік

а Білорусь, 

м. 

Вітебськ). 

ІІІ місце  

Студенти 

Владислав 

Детюченк

о 
XXIX 

фестиваль 

сучасної 

хореографі
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ї IFMC 

2016 

(Республік

а Білорусь, 

м. 

Вітебськ). 

ІІІ місце. 

Студенти 

Якименко 

Дмитро, 

Сопіт 

Тетяна 

Чемпіони 

Кубку 

Європи 

серед 

студентів з 

європейськ

ої 

програми 

Факульт

ет 

режисур

и та 

шоу-

бізнесу 

Кафедр

а 

режису

ри 

естрад

и та 

масови

х свят 

Деркач 

Світлана 

Миколаївна 

  8 Студентсь

кий театр 

ексцентри

ки 

«БУФФЕТ

»: 

Премія 

«Сміхач 

найвищої 

категорії» 

лауреат за 

кращу 

акторську 

майстерніс

ть - 

Міжнародн

ий 

фестиваль 

«Комедіада 

2013», що 

відбувся в 

рамках 

проведення 

«Гуморини

» в Одесі 

(2013). 

Премія 

«Сміхач 

найвищої 

категорії» 

лауреат за 

кращу 

акторську 
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майстерніс

ть - 

Міжнарод

ний 

фестиваль 

«Комедіад

а 2014», 

що 

відбувся в 

рамках 

проведенн

я 

«Гуморини

» в Одесі 

(2014). 

Премія 

лауреат 

«Найкраща 

пантоміма

» - XXIV 

міжнародн

ий 

фестиваль 

стемів 

«Шаланту

х 2016» 

(2016). 

Премія 

лауреат 

«Найкраща 

мініатюра» 

- XXIV 

міжнародн

ий 

фестиваль 

стемів 

«Шаланту

х 2016» 

(2016). 

Премія 

лауреат 

«Краща 

режисура» 

- XXIV 

міжнародн

ий 

фестиваль 

стемів 

«Шаланту

х 2016» 

(2016). 

Премія 

лауреат 
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«Найкраща 

чоловіча 

роль» 

(Захар 

Пономар) - 

XXIV 

міжнародн

ий 

фестиваль 

стемів 

«Шаланту

х 2016» 

(2016). 

Гран-Прі 

фестивалю 

- XXIV 

міжнародн

ий 

фестиваль 

стемів 

«Шаланту

х 2016» 

(2016). 

Студентсь

кий театр 

ексцентри

ки та 

буфонади 

«ТріКо» 

Лауреат за 

кращу 

акторську 

майстерніс

ть «Сміхач 

Вищої 

категорії» - 

V 

міжнародн

ий 

фестиваль 

«Комедіад

а – 2015» 

(2015). 

Лауреат 

симпатій 

глядача  

«Симпач 

Вищої 

категорії» 

» - V 

міжнародн

ий 

фестиваль 
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«Комедіада 

– 2015» 

(2015). 

Факульт

ет 

режисур

и та 

шоу-

бізнесу 

Кафедр

а 

режису

ри 

естрад

и та 

масови

х свят 

Мойсеєнко 

Володимир 

Олександрови

ч 

  5 Креативна 

група 

«Plays 

Stations» 

Лауреат в 

номінації 

«Краще 

пластичне 

вирішення 

вистави» - 

X 

міжнародн

ий 

фестиваль 

аматорськи

х театрів 

«ЛіхтArt» 

(2017). 

Лауреат 

номінації 

«Краща 

чоловіча 

роль 

другого 

плану» 

(Кучер 

Ростислав, 

ТМ-75) – X 

міжнародн

ий 

фестиваль 

аматорськи

х театрів 

«ЛіхтArt» 

(2017). 

Лауреат в 

номінації 

«Краща 

жіноча 

роль 

другого 

плану» 

(Бакалова 

Вікторія, 

ТМ-75) – X 

міжнародн

ий 

фестиваль 

аматорськи

х театрів 
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«ЛіхтArt» 

(2017). 

 

 

Студент 

Бойко 

Валерія  

Лауреат І 

ступеня V 

Міжнародн

ого 

фестивалю-

конкурсу 

театру та 

мистецтва 

слова 

«Золотий 

пегас», м. 

Дніпро 

(2017). 

Студент 

Переверзє

в Сергій 

Сергійови

ч 

Друга 

премія в 

номінації 

«Кращий 

естрадний 

монолог» 

ХХІІІ 

Міжнародн

ого 

фестивалю 

студентськи

х театрів 

естрадних 

мініатюр 

«Шалантух-

2015» 

(2015) 

Факульт

ет 

режисур

и та 

шоу-

бізнесу 

Кафедр

а 

режису

ри 

естрад

и та 

масови

х свят 

Шлемко 

Ольга 

Дмитрівна 

  5 Студент 

Бараков 

Михайло  

Гран-прі ІІІ 

Міжнародн

ого 

фестивалю-

конкурсу 

«Все 

починаєтьс

я з любові» 



32 
 

(2017) 

Студент 

Редзій 

Олена  

Перше 

місце в 

номінації 

«Художнє 

слово» ІІІ 

Міжнародн

ого 

фестивалю-

конкурсу 

«Все 

починаєтьс

я з любові» 

(2017) 

Студент 

Дрозда 

Ігор  

Перше 

місце в 

номінації 

«Художнє 

слово» ІІІ 

Міжнародн

ого 

фестивалю-

конкурсу 

«Все 

починаєтьс

я з любові» 

(2017) 

Студент 

Адамчук 

Юлія  

Перше 

місце в 

номінації 

«Вокал» ІІІ 

Міжнародн

ого 

фестивалю-

конкурсу 

«Все 

починаєтьс

я з любові» 

(2017) 

Студент 

Ясюк 

Денис  

Перше 

місце в 
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номінації 

«Художнє 

слово» ІІІ 

Міжнародн

ого 

фестивалю-

конкурсу 

«Все 

починаєтьс

я з любові» 

(2017) 

 

Факульт

ет 

музично

го 

мистецт

ва 

Кафедр

а 

народн

о-

хорово

го 

мистец

тва та 

фолькл

ору 

Скопцова 

Олена 

Михайлівна 

  7 Українськ

ий 

народний 

хор ім. С. 

Павлючен

ка 

КНУКіМ  

Міжнарод

ний 

фольклорн

ий 

фестиваль 

(ГРАН-

ПРІ, м. 

Сопот, 

Польща, 

2013 р.); 

Міжнарод

ний 

фольклорн

ий 

фестиваль 

«Морський 

бриз» 

(ГРАН-

ПРІ, 

Болгарія, 

2013 р.); 

Міжнарод

ний 

фольклорн

ий 

фестиваль 

«Outumn 

tale»(ЛАУ

РЕАТ 1 

СТУПЕНЯ

, Відень, 

Австрія, 

2015 р.); 

Міжнарод
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ний 

фольклорн

ий 

фестиваль 

«Корфу-

2015» 

(ЛАУРЕА

Т 1 

СТУПЕНЯ

, Греція, 

острів 

Корфу, 

2015 р.); 

Міжнарод

ний 

фольклорн

ий 

фестиваль 

«Outumn 

tale» 

(ЛАУРЕА

Т 1 

СТУПЕНЯ

, 

Будапешт, 

Угорщина, 

2016 р.); 

Міжнарод

ний 

фольклорн

ий 

фестиваль 

«Alegria -

2017» 

(Лауреат І 

ступеня, 

Калелья. 

Іспанія, 

2017 р.). 

Міжнарод

ний 

фестиваль 

– конкурс 

хорового 

мистецтва 

«Chorus 

Inside 

Internationa

l», м. Рим 

(Італія), 

грудень 

2017, - 

Гран-Прі. 
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Факульт

ет кіно і 

телебач

ення 

Кафедр

а 

фотом

истецт

ва 

Кукоренчук 

Володимир 

Вікторович 

  8 Студентка 

Євгенія 

Чорняк 

П'ятий 

Всесвітній 

бієнале 

студентськ

ої 

фотографії

. 

Сертифіка

т учасника 

Всесвітньо

го бієнале 

студентськ

ої 

фотографії

. Сербія, 

2015 р 

Студентка  

Валерія  

Новак 

П'ятий 

Всесвітній 

бієнале 

студентськ

ої 

фотографії

. 

Сертифіка

т учасника 

Всесвітньо

го бієнале 

студентськ

ої 

фотографії

. Сербія, 

2015 р 

Студентка 

Олеся 

Заєць 

П'ятий 

Всесвітній 

бієнале 

студентськ

ої 

фотографії

. 

Сертифіка

т учасника 

Всесвітньо

го бієнале 

студентськ
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ої 

фотографії

. Сербія, 

2015 р 

Студентка 

Галина 

Жбанкова 

П'ятий 

Всесвітній 

бієнале 

студентськ

ої 

фотографії

. 

Сертифіка

т учасника 

Всесвітньо

го бієнале 

студентськ

ої 

фотографії

. Сербія, 

2015 р 

Студент 

Дмитро 

Гай 

П'ятий 

Всесвітній 

бієнале 

студентськ

ої 

фотографії

. 

Сертифіка

т учасника 

Всесвітньо

го бієнале 

студентськ

ої 

фотографії

. Сербія, 

2015 р 

Студентка  

Ніна 

Ревган 

П'ятий 

Всесвітній 

бієнале 

студентськ

ої 

фотографії

. 

Сертифіка
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т учасника 

Всесвітньо

го бієнале 

студентськ

ої 

фотографії

. Сербія, 

2015 р 

Студентка 

Марія 

Сидоренк

о  

П'ятий 

Всесвітній 

бієнале 

студентськ

ої 

фотографії

. 

Сертифіка

т учасника 

Всесвітньо

го бієнале 

студентськ

ої 

фотографії

. Сербія, 

2015 р 

 

 

Студент 

Олексій 

Шевчук 

П'ятий 

Всесвітній 

бієнале 

студентськ

ої 

фотографії

. 

Сертифіка

т учасника 

Всесвітньо

го бієнале 

студентськ

ої 

фотографії

. Сербія, 

2015 р 

Факультет 

дизайну і 

реклами 

Кафедр

а 

дизайн

у і 

Пенчук 

Олександра 

Петрівна 

  36 Студентка 

Реженков

а 

Христина 
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технол

огій  

ІІІ місце, 

диплом. 

Щорічний 

конкурс 

«Золотий 

розчерк» в 

рамках 32-

го 

міжнародн

ого 

фестивалю 

моди Kyiv 

Fashion 

2017  

Студентка 

Астененко 

Катерина 

Призер. 

Учасник 

показу 

міжнародн

ого 

фестивалю 

моди Kyiv 

Fashion 20

17 

Призер. 

Учасник 

щорічного 

показу 

кращих 

колекцій в 

рамках 

міжнародн

ого 

глянцевого 

журналу 

«Антван», 

що 

проходить 

в 

«Українськ

ому домі» 

2017 

Студентка 

Дубас 

Христина 

Призер. 

Учасник 

показу між

народного 

фестивалю 

моди Kyiv 
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Fashion 20

17 

Призер. 

Учасник 

щорічного 

показу 

кращих 

колекцій в 

рамках 

міжнародн

ого 

глянцевого 

журналу «

Антван», 

що 

проходить 

в 

«Українськ

ому 

домі» 2017 

Студентка 

Коновал 

Тетяна 

Призер. 

Учасник 

показу між

народного 

фестивалю 

моди Kyiv 

Fashion 20

17 

Призер. 

Учасник 

щорічного 

показу 

кращих 

колекцій в 

рамках 

міжнародн

ого 

глянцевого 

журналу «

Антван» , 

що 

проходить 

в 

«Українськ

ому 

домі» 2017 

Студентка 

Тарасова 

Ірина 

Призер. 
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Учасник 

показу між

народного 

фестивалю 

моди Kyiv 

Fashion 20

17 

Призер. 

Учасник 

щорічного 

показу 

кращих 

колекцій в 

рамках 

міжнародн

ого 

глянцевого 

журналу «

Антван» , 

що 

проходить 

в 

«Українськ

ому 

домі» 2017 

Студентка  

Катериня

к Аліна 

Фіналістка

 міжнарод

ного 

професійн

ого 

конкурсу 

«Погляд у 

майбутнє» 

(в межах 

UkrainianF

ashionWee

k); квітень 

2017 

  

Студентка  

Сімонія 

Кристина 

Призер. 

Учасник 

щорічного 

показу 

кращих 

колекцій в 

рамках 

міжнародн
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ого 

глянцевого 

журналу «

Антван» , 

що 

проходить 

в 

«Українськ

ому 

домі» 2017 

Студентка 

Коновал 

Тетяна 

Фіналістка

 міжнарод

ного 

професійн

ого 

конкурсу 

«Погляд у 

майбутнє» 

(в межах 

Ukrainian 

Fashion 

Week); квіт

ень 2017 

Студентка 

Березова 

Марія 

Призер. 

Учасник 

показу між

народного 

фестивалю 

моди Kyiv 

Fashion 20

17  

Призер. 

Учасник 

щорічного 

показу 

кращих 

колекцій в 

рамках 

міжнародн

ого 

глянцевого 

журналу «

Антван», 

що 

проходить 

в 

«Українськ
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ому 

домі» 2017 

Студентка 

Горохова 

Анастасія 

Призер. 

Учасник 

показу між

народного 

фестивалю 

моди Kyiv 

Fashion 20

17  

Призер. 

Учасник 

щорічного 

показу 

кращих 

колекцій в 

рамках 

міжнародн

ого 

глянцевого 

журналу «

Антван» , 

що 

проходить 

в 

«Українськ

ому 

домі» 2017 

Призер.  

Учасник 

щорічного 

показу 

кращих 

колекцій в 

рамках 

міжнародн

ого 

глянцевого 

журналу «

Антван» , 

що 

проходить 

в 

«Українськ

ому 

домі» 2016 

Студентка 

Курущак 

Дарья 

Призер. 
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Учасник 

показу між

народного 

фестивалю 

моди Kyiv 

Fashion 20

17  

Призер. 

Учасник 

щорічного 

показу 

кращих 

колекцій в 

рамках 

міжнародн

ого 

глянцевого 

журналу «

Антван» , 

що 

проходить 

в 

«Українськ

ому 

домі» 2017 

Призер. 

Учасник 

щорічного 

показу 

кращих 

колекцій в 

рамках 

міжнародн

ого 

глянцевого 

журналу «

Антван» , 

що 

проходить 

в 

«Українськ

ому 

домі» 2016 

Призер. 

Учасник 

показу між

народного 

фестивалю 

моди Kyiv 

Fashion 20

16  

Студентка  

Атаманюк 
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Анна 

Призер. 

Учасник 

фінального 

показу в 

Арт 

галереї «Or

nament Art 

Space» 

2017 

Призер 

учасник 

щорічного 

показу 

кращих 

колекцій в 

рамках 

міжнародн

ого 

глянцевого 

журналу «

Антван» , 

що 

проходить 

в 

«Українськ

ому 

домі» 2016 

Студентка  

Баштовен

ко Юлія 

Призер. 

Учасник 

фінального 

показу в 

Арт 

галереї «Or

nament Art 

Space» 

2017 

Призер. 

Учасник 

щорічного 

показу 

кращих 

колекцій в 

рамках 

міжнародн

ого 

глянцевого 

журналу «

Антван» , 

що 
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проходить 

в 

«Українськ

ому 

домі» 2016 

Студентка  

Грубнік 

Тетяна 

Призер. 

Учасник 

щорічного 

показу 

кращих 

колекцій в 

рамках 

міжнародн

ого 

глянцевого 

журналу «

Антван» , 

що 

проходить 

в 

«Українськ

ому 

домі» 2016 

Студентка  

Маруніч 

Оксана 

Призер. 

Учасник 

щорічного 

показу 

кращих 

колекцій в 

рамках 

міжнародн

ого 

глянцевого 

журналу «

Антван», 

що 

проходить 

в 

«Українськ

ому 

домі» 2016 

Студентка  

Нікітюк 

Катерина 

Призер. 

Учасники 

щорічного 
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показу 

кращих 

колекцій в 

рамках 

міжнародн

ого 

глянцевого 

журналу «

Антван», 

що 

проходить 

в 

«Українськ

ому 

домі» 2016 

Студентка  

Оношенко 

Ольга 

Призер. 

Учасник 

щорічного 

показу 

кращих 

колекцій в 

рамках 

міжнародн

ого 

глянцевого 

журналу «

Антван» , 

що 

проходить 

в 

«Українськ

ому 

домі» 2016 

Студентка  

Петренко 

Дар’я 

Призер. 

Учасник 

щорічного 

показу 

кращих 

колекцій в 

рамках 

міжнародн

ого 

глянцевого 

журналу «

Антван», 

що 

проходить 
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в 

«Українськ

ому 

домі» 2016 

Студентка  

Рогатеню

к Яна 

Призер. 

Учасник 

щорічного 

показу 

кращих 

колекцій в 

рамках 

міжнародн

ого 

глянцевого 

журналу «

Антван», 

що 

проходить 

в 

«Українськ

ому 

домі» 2016 

Студентка  

Таран 

Микола 

Призер. 

Учасник 

щорічного 

показу 

кращих 

колекцій в 

рамках 

міжнародн

ого 

глянцевого 

журналу «

Антван» , 

що 

проходить 

в 

«Українськ

ому 

домі» 2016 

Студентка  

Ювженко 

Олена 

Призер. 

Учасник 

щорічного 

показу 
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кращих 

колекцій в 

рамках 

міжнародн

ого 

глянцевого 

журналу «

Антван», 

що 

проходить 

в 

«Українськ

ому 

домі» 2016 

Студентка  

Мамчук-

Звіздовськ

а Яна 

Призер. 

Учасник 

щорічного 

показу 

кращих 

колекцій в 

рамках 

міжнародн

ого 

глянцевого 

журналу «

Антван» , 

що 

проходить 

в 

«Українськ

ому 

домі» 2017 

Призер. 

Учасник 

щорічного 

показу 

кращих 

колекцій в 

рамках 

міжнародн

ого 

глянцевого 

журналу «

Антван», 

що 

проходить 

в 

«Українськ

ому 
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домі» 2016 

Студенти 

Тарасова 

Ірина, 

Горохова 

Анастасія 

І місце, 

диплом. Х 

міжнародн

ий 

декоративн

о-

прикладни

й конкурс 

в рамках 

Українсько

го тижня 

мистецтв. 

Експозиція 

в номінації 

«Лялька та 

іграшка». 3

1-

10 жовтня 

2014 

Студентка 

Федоревсь

ка 

Маргарит

а  

І місце, 

диплом. Х 

міжнародн

ий 

декоративн

о-

прикладни

й конкурс 

в рамках 

Українсько

го тижня 

мистецтв. 

Експозиція 

в номінації 

«Прикраса 

та 

аксесуар». 

31-

10 жовтня 

2014 

 Разом: 9 

П14 
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Таблиця 5. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності 

 
 

Назви, реквізити (коди) 

Кількість наукових 

журналів, які входять з 

ненульовим коефіцієнтом 

впливовості до 

наукометричних баз
17

 

0 

П17 

 

Кількість спеціальностей
18

 

20 

П18 

021 Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво 

022 Дизайн 

024 Хореографія 

025 Музичне мистецтво 

026 Сценічне мистецтво 

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство 

028 Менеджмент соціокультурної 

діяльності 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

034 Культурологія 

035 Філологія 

051 Економіка 

054 Соціологія 

061 Журналістика 

081 Право 

122 Комп’ютерні науки 

241 Готельно-ресторанна справа 

242 Туризм 

291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

292 Міжнародні економічні відносини 

293 Міжнародне право 

Кількість об’єктів права 

інтелектуальної власності, 

що зареєстровані закладом 

вищої освіти та/або 

зареєстровані (створені) 

його науково-

педагогічними та 

науковими працівниками
19

 

 

94 

П19 

1. Академічне хорове мистецтво України: (історія, 

теорія, практика, освіта) : колект. монографія / 

[ред.-упоряд. О. М. Лігус] ; М-во освіти і науки 

України, М-во культури України, Київ. нац. ун-

т культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. 

академ. хор. мистецтва. – Київ : Вид-во Ліра-К, 

2017. – 220 с. 

2. Бєлякова О. В. Інноваційний розвиток 

національної економіки України на засадах 

розбудови електроенергетичного комплексу / 
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О. В. Бєлякова, О. І. Турбіна ; за наук. ред. д-ра 

екон. наук, проф. Солохи Д. В. – Мукачево : 

ЕЛАРА , 2017. – 342 с.  

3. Безручко О. В. Творча і мистецько-

наставницька діяльність в Україні діячів театру 

і кіно : монографія / О. В. Безручко ; Київ. нац. 

ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і 

телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 

2017. – Т. 1. – 211 с. 

4. Безручко О. В. Творча і мистецько-

наставницька діяльність в Україні діячів театру 

і кіно : монографія / О. В. Безручко ; Київ. нац. 

ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і 

телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 

2017. – Т. 2. – 216 с. 

5. Безручко О. В. Формування кінематографічної 

школи в Україні : монографія / О. В. Безручко ; 

Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і 

телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 

2017. – Т. 1. – 211 с.  

6. Безручко О. В. Формування кінематографічної 

школи в Україні : монографія / О. В. Безручко ; 

Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і 

телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 

2017. – Т. 2. – 210 с. 

7. Безручко О. В. Формування кінематографічної 

школи в Україні : монографія / О. В. Безручко ; 

Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і 

телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 

2017. – Т. 3. – 208 с. 

8. Бєлякова О. В. Концептуальні основи 

формування механізму економічного 

інноваційного розвитку національного 

господарства : монографія / О. В. Бєлякова, В. 

В. Іванова, Г. С. Полякова ; за наук. ред. д-ра 

екон. наук, проф. Солохи Д. В. ; М-во освіти і 

науки України, М-во культури України, Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв, Донец. держ. ун-

т упр. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 210 с.  

9. Борденюк С. Г. Спеціальні зйомки. Ч. 1 : 

конспект лекцій : (для студентів денної та 

заочної форм навчання спец. «Аудіовізуальні 

мистецтва і виробництво») / О. М. Прядко, В. 

А. Зимовець, С. Г. Борденюк ; М-во освіти і 

науки України, М-во культури України, Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. 

центр КНУКіМ, 2017. – 346 с. 

10. Важна К. А. Концепція кримінальної 

відповідальності держави: можливість 

реалізації в сучасному міжнародному праві : 

монографія / К. А. Важна. – Київ : Вид-во Ліра-

К, 2017. – 292 с. 

11. Генеза ідей і динаміка розвитку екранних 
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мистецтв [Текст] : колект. монографія. Т. 3 

/ Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і 

телебачення ; наук. ред. О. В. Безручко ; 

рецензенти: В. Г. Горпенко, О. Г. Левченко, Г. 

П. Чміль. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 

206 с. – (Нова енергія професіоналів) (Світ кіно 

і ТБ).  

12. Дорофєєва В. Ю. Теоретичні аспекти сучасної 

української музики : монографія / В. Ю. 

Дорофєєва ; М-во освіти і науки України, м-во 

культури України, Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2017. – 188 с. 

13. Каракоз О. О. Цензура в публічних бібліотеках 

України 1917 – 1939 рр. : монографія / О. О. 

Каракоз ; М-во освіти і науки України, М-во 

культури України, Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : 

Вид-во Ліра-К, 2017. – 200 с.  

14. Кісін В. Б.: режисер, науковець, педагог : 

колект. монографія / Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв, Ф-т кіно і телебачення ; наук. ред. О. 

В. Безручко ; упоряд. С. І. Степаненко. – Київ, 

2017. – Т. 2. – С. 163–173. 

15. Кобижча Н. І. Культурницька діяльність Бориса 

Грінченка: світоглядний аспект : монографія / 

Н. І. Кобижча ; М-во освіти і науки України, М-

во культури України, Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2017. – 204 с.  

16. Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному 

світі : колект. монографія / М-во освіти і науки 

України, М-во культури України, Київ. нац. ун-

т культури і мистецтв ; редкол.: Петрова І. В., 

Солоха Д. В., Ткач М. М., Олійник О. О. – Київ 

: Вид-во Ліра-К, 2017. – 328 с. 

17. Лігус О. Українська фортепіанна музика ХІХ – 

початку ХХ ст. у контексті європейського 

романтизму (жанрово-стильова динаміка) : 

монографія / Ольга Лігус ; М-во освіти і науки 

України, М-во культури України, Київ. нац. ун-

т культури і мистецтв. – Київ : Вид-во Ліра-К, 

2017. – 224 с.  

18. Музичне мистецтво України: (питання історії, 
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які комерціалізовано 
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та/або його науково-

педагогічними та 

науковими працівниками
20
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Таблиця 6. 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 

109,42 

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 

20,02 

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, але не більше трьох останніх років 

(стосується здобувачів вищої освіти, для яких передбачається 

складення єдиного державного кваліфікаційного іспиту) 

- 
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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 

2,00 

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 

6,81 

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 

П3*100/П1 7 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 навчання 

3,25 

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) 

2,00 

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) 

0,00 

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 

0,00 
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