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І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

Повідомляємо, що заклад вищої освіти виконує обов’язкові критерії 
надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти, якими є:

1) виконання Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти.

У 2018 році заходи державного контролю (нагляду) за дотриманням 
законодавства у сфері освіти не проводились.

2) позитивна оцінка (сертифікація) системи забезпечення закладом вищої 
освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього 
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забезпечення якості) відповідно до вимог абзацу одинадцятого частини другої 
статті 16 Закону України “Про вищу освіту” (критерій починає застосовуватися 
через два роки після затвердження Національним агентством із забезпечення 
якості вищої освіти відповідних вимог, до цього його виконання не є 
обов'язковим);

1. Створено відділ якості освіти, що працює впродовж трьох років і є 
структурним підрозділом Національного університету водного господарства та 
природокористування, який займається забезпеченням якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти відповідно до вимог Закону України «Про вищу 
освіту», НіШУ/пимт.еСи.иаМгик-ЩтІ-ріСгогСіІІ^уо .

2. Розроблено проекти документів: Положення про систему забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (СВЗЯО) у Національному 
університеті водного господарства та природокористування; Систему 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
Національним університетом водного господарства та природокористування. 
Проекти цих документів розміщено на веб-сторінці відділу якості освіти в 
закладці «Документи» для обговорення та подання пропозицій,
Иіїр://пи^т.е^и.иа/^ігикіигпі-рі^го/^ііі/ууо/^окитепіі.

3. Створено науково-методичну раду з якості навчально-наукових 
інститутів НУВГП, що є колегіальним органом для реалізації політики 
навчально-наукових інститутів у сфері забезпечення якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти. Розроблено відповідне Положення,
НіШУ/пимт.еСи.иаЛїгик-ЩтІ-ріСгогСіІІ^уо/ргоекїІ-Сокитеп^ .

4. Призначено координаторів забезпечення якості навчально-наукових 
інститутів та кафедр, які пройшли навчання в Школі лідерства НУВГП з питань 
забезпечення якості.

5. Надано можливість студентам обирати навчальні дисципліни поза 
межами освітньої програми,
кіШ://ехат.пимт.еСи.иа/соиг5е/ІпСех.ркір?саїедогуіС=58 .

6. Організовано навчально-науковий центр незалежного оцінювання для 
забезпечення об'єктивного та знеособленого контролю знань студентів, 
Ьіір^/пи^т.еСи.и^^Ігикіигпі-ріСгр2С!ІІ/паусЬ-паик-і8Єпіг-пе2аІЄ2ЬпоЬо- 
оі$іп^аппіа-?пап.

7. Регулярно проводиться перевірка кваліфікаційних робіт студентів на 
ознаки плагіату,
кіШ://ехат.пимт.еСи.иа/соиг5е/ІпСех.ркір?саїедогуіС=68 .

8. Розпочато регулярне опитування випускників щодо якості освітніх 
програм та якості викладання в університеті.

9. Студенти залучаються до розроблення внутрішніх нормативних 
документів університету щодо організації освітнього процесу.

10. Начальник відділу якості освіти та працівники відділу якості освіти 
пройшли навчання за програмою підготовки експертів із забезпечення якості 
вищої освіти у межах реалізації проекту «Формування мережі експертів із 
забезпечення якості вищої освіти» та отримали відповідні сертифікати.
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11. В межах Школи лідерства НУВГП проходять навчання науков о - 
педагогічні працівники університету з питань впровадження та удосконалення 
внутрішньої системи забезпечення якості, 
ЬП£//ирІр.пи№т.еСІи.иа/іпСехірЬр/сртррпепі/к2/22киг8у/30-2аргР7аС2Ьеппіа- 
упиІгІ8Ьпрі-8у8Іету<аЬе2ресЬеппіа-Іакр8Іі-7у8ЬсЬрі-р8уіІу.

3) відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти.

Протягом 2018 року в університеті працювали експертні комісії щодо 
акредитації освітніх програм за:

• освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво» 
щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальностю 194 
«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» галузі знань 
19 «Архітектура та будівництво» на другому (магістерському) рівні вищої 
освіти;

• освітньо-професійною програмою «Комп'ютерна інженерія» щодо 
підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальностю 123 «Комп'ютерна 
інженерія» галузі знань 12 “Інформаційні технології” за другим 
(магістерським) рівнем;

• освітньо-професійною програмою «Водна інженерія та водні 
технології» щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальностю 194 
«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» галузі знань 
19 «Архітектура та будівництво» за другим (магістерським) рівнем;

• освітньо-професійною програмою «Державна служба» спеціальності 
281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне 
управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем;

• освітньо-професійною програмою «Лісове господарство» 
спеціальності 205 Лісове господарство галузі знань 20 «Аграрні науки та 
продовольство» за другим (магістерським) рівнем;

• освітньо-професійною програмою «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія» за 
другим (магістерським) рівнем;

• освітньо-професійною програмою «Машини та обладнання 
сільськогосподарського виробництва» спеціальності 133 «Галузеве 
машинобудування» галузі знань 13 «Механічна інженерія» за другим 
(магістерським) рівнем;

• освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» за другим (магістерським) рівнем;

• освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» 
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спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем;

• освітньо-професійною програмою «Автоматизація та компютерно- 
інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно- 
інтегровані технології» галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування" 
за другим (магістерським) рівнем;

• освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» 
спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» галузі знань 27 «Транспорт» 
за другим (магістерським) рівнем;

• освітньо-професійною програмою «Фізична реабілітація» 
спеціальності 227 Фізична реабілітація галузі знань 22 «Охорона здоров'я» 
за другим (магістерським) рівнем.

Крім цього, за 2 напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» :

• 6.030509 Облік і аудит
• 6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології.

Відповідно до висновків експертних комісій в НУВГП відсутні 
порушення Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти. Копії експертних висновків розміщені за адресою 
Ьїір://пи^т.еди.иа/риЬ1ісЬпа-іпіогтасііа/ек8регіпі=уІ8поукі.

4) наявність єдиного інформаційного середовища закладу вищої освіти, в 
якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності.

Університет за останні роки впровадив різні сервіси автоматизації 
адміністративних та навчальних процесів. Одними із таких є Електронний 
документообіг, який оптимізує час прийняття ключових рішень керівників та 
прискорює виконання задач.

У навчальному процесі широко використовується інтерактивна 
навчальна платформа на основі комплексного рішення МооШе, що дозволяє 
використовувати дуальну систему навчання і дає перевагу у підвищенні та 
якості викладання дисципліни та спілкування між викладачем та студентом.

Основною платформою планування навчальних процесів є інформаційна 
система управління навчальним процесом «Деканат-Університет-^еЬ», 
розробником якої є ПП «Політек - Софт» (м. Київ), яка також дозволяє 
використовуючи систему МооШе здійснювати перенос результатів модульного 
та семестрового контролю, який відбувається в НН Центрі незалежного 
оцінювання, до системи Деканат.

Інформаційно-технологічне забезпечення процесу обрання здобувачами 
вищої освіти дисциплін вільного вибору здійснюється за допомогою 
інформаційної системи управління навчальним процесом «Деканат- 
Університет-^еЬ». Здобувач ознайомлюється з переліком вибіркових
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дисциплін на сайті НУВГП за адресою Рйр://пи\т.еди.иа/ууЬіг. Більш 
детальна інформація про дисципліну представлена в середовищі дистанційної 
освіти НУВГП МооШе
Рйр://тоод1е.пи\т.еди.иа/тоод1е/тод/раде/уіе\.рРр?ід==3910.

Процес вибору здобувач вищої освіти здійснює в особистому 
електронному кабінеті. За результатами вибору дисципліни автоматично 
заносяться в індивідуальний план та відбувається формування збірних груп.

Не менш важливими сервісами є також і Електронний Журнал 
(розробник - «Політек - Софт» (м. Київ). Протягом 2 років університет 
повністю відмовився від паперових журналів та фіксування балів в них.

Для студентів та викладачів успішно реалізований кишеньковий 
органайзер. Динамічне планування та зміни, що відбуваються у електронному 
розкладі, тепер доступні миттєво та завжди під рукою у мобільному телефоні. 
Мобільний додаток "Мій НУВГП" є розробкою університету та не має 
аналогів.

В січні 2019 р. в навчальному корпусі № 1 введено в дію нову 
комп'ютерну мережу з підключенням до інтернету через захищені вузли 
інтернет-доступу двох ліцензованих провайдерів. В межах цього корпусу 
працює безшовний ^іРі-доступ, передбачений для вільного користування 
студентами, викладачами та співробітниками університету.

Процеси інтеграції інформаційних систем у навчання постійно 
удосконалюються та вводяться нові.

5) розміщення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти обов'язкової 
інформації, передбаченої законодавством.
Таблиця 1. Оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті закладу
вищої освіти

Назва 
документа або 
вид інформації

Нормативний 
акт, який 

передбачає 
оприлюднення 
документа або 

інформації

Посилання на документ або інформацію на 
офіційному веб-сайті закладу вищої освіти

Статут (інші 
установчі 
документи)

ч. 3 ст. 79
Закону України 
«Про вищу
освіту», ч. 2 ст.
30 Закону
України «Про 
освіту»

Ьйр://пи\ш.еди.иа/риЬ1ісЬпа-іп£огшасиа/погша1^пі-
докишепІі/зІаШІ

Документи 
закладу вищої 
освіти, якими

ч. 3 ст. 79
Закону України

1і11р://пи\\'іп.ес1и.иа/о^\'і1а/погіпа1і\'пі-с1окиіпеп1і
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регулюється 
порядок 
здійснення 
освітнього 
процесу

«Про вищу
освіту»

Інформація про 
структуру та 
склад керівних 
органів

ч. 3 ст. 79 
Закону України 
«Про вищу
освіту», ч. 2 ст.
30 Закону
України «Про 
освіту»

1пиу//іні\\іп.ес1и.иа/ііпаде^/соіПеіП/ас1іпііЦриЬ1іс/<)'о1Х)<)'о
АІ%т%82%т%80%т%83%О0%ВА%т%82%О
І%83%т%80%О0%В0%20%О0%9О%О0%А3%О0  
%)92%)1Х)%)93,%)1Х)%)9І;.|х1к - інформація про 
структуру

Ьйр://пи\ш.еди.иа/риЬ1ісЬпа-іп£огшасііа/8к1ад- 
кегАпікЬ-огдЬапА - інформація про склад керівних 
органів

Кошторис 
закладу вищої 
освіти та всі 
зміни до нього

ч. 4 ст. 79 
Закону України 
«Про вищу
освіту»

Ьйр://пи\ш.еди.иа/риЬ1ісЬпа-
іпіогіпасііа/і'іпапм/і'іпаїшл'і-сіокитепіі

Звіт про
використання 
та надходження 
коштів

ч. 4 ст. 79 
Закону України 
«Про вищу
освіту»

Ьйр://пи\ш.еди.иа/риЬ1ісЬпа-
іпіогіпасііа/і'іпапм/ііпаїшл'і-сіокиїпепіі

Інформацію 
щодо 
проведення 
тендерних 
процедур

ч. 4 ст. 79 
Закону України 
«Про вищу
освіту»

Ьйр://пи\ш.еди.иа/риЬ1ісЬпа-
іпіогшасііа/і'іпапм/сіегхііаупі-хакиріуіі

Штатний
розпис

ч. 4 ст. 79 
Закону України 
«Про вищу
освіту»

Ьйр://пи\ш.еди.иа/риЬ1ісЬпа-
іпіогіпасііа/і'іпапм/ііпаїшл'і-сіокиїпепіі

Ліцензія на
провадження 
освітньої 
діяльності

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту»

Ьйр://пи\ш.еди.иа/риЬ1ісЬпа-іп£огшасііа/8егііГікаі-іа-
іісепхіїі

Сертифікати 
про 
акредитацію 
освітніх 
програм, 
сертифікат про 
інституційну 
акредитацію (за 
наявності)

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту»

Ьйр://пи\ш.еди.иа/риЬ1ісЬпа-іп£огшасііа/8егііГікаі-іа-
іісепхіїі

Освітні 
програми, що

ч. 2 ст. 30 
Закону України

кіИрУ/зІагІ.пимт.еди.иа/регеІік
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реалізуються в 
закладі освіти, 
та перелік
освітніх 
компонентів, 
що передбачені 
відповідною 
освітньою 
програмою

«Про освіту», п. 
2 наказу МОН 
України від 30 
жовтня 2017 р.
№ 1432, 
зареєстрованого 
у Міністерстві 
юстиції
України 21 
листопада 2017 
р. за №
1423/31291.

Ліцензований 
обсяг та
фактична 
кількість осіб, 
які навчаються 
у закладі освіти

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту»

1нір://піі\уіп.ес1іі.ііа/81гіік1ііпіі-ріс1го/с1ііі/піпу/с1осіііпеп1у

Мова (мови)
освітнього 
процесу

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту»

П. 2.4 Положення про організацію освітнього процесу 
в НУВГП к11р://пр\т.едр.ра/з1грк1рті-
їжіго/сіііі/ууо/сіокіїїпепіі

Наявність 
вакантних 
посад, порядок 
і умови
проведення 
конкурсу на їх 
заміщення (у 
разі його
проведення)

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту»

к11р://пр\т.едр.ра/уакапзііі/пту - Наявність
вакантних посад науково-педагогічних працівників 
1ниу//іккпіі\уіп.есйі.ііа/іпс1е\.р1ір/уакапзііі - Наявність
вакантних посад адміністративно-господарського та 
допоміжного персоналу
1іШУ//піі\уіп.ес1іі.ііа/з1гіік1ііті -рідго/ді1і/1а\/пди -
порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Матеріально- 
технічне 
забезпечення 
закладу освіти 
(згідно з
ліцензійними 
умовами)

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту»

1іиін//піп¥іп.е(1іі.ііа/іп:ш/іп(1ех.1і1іп1

Напрями 
наукової та/або 
мистецької 
діяльності (для 
закладів вищої 
освіти)

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту»

Нйр://пи\т.ейи.иа/пЙ8/сіокшпепіі

7

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/nmv/documenty
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/vakansiji/nmv
http://nd.nuwm.edu.ua/index.php/vakansiji
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/law/ndu
http://nuwm.edu.ua/map/index.html
http://nuwm.edu.ua/nds/dokumenti


Наявність 
гуртожитків та 
вільних місць у 
них, розмір
плати за
проживання

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту»

11р://пиут.еди.иа/8ІгикШті - 
рісІго/сІіііЛлтзсІеу/розеіеппіа - наявність гуртожитків 
та вільних місць

1іПр://піі\\-іп.ес1іі.ііа/рііЬііс1іпа- 
іпіогіпасііа/і'іпапзі/і'іпапзоуі-сіокіїїпепіі - розмір плати 
за проживання

Результати 
моніторингу 
якості освіти

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту»

1шіу//піі\\іп.ес1іі.ііа/81грккіпіі-ріс1го/с1ііі/\'уо/ргоек1і-
сіокшпепііу

Річний звіт про 
діяльність 
закладу освіти

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту»

1Шр://піі\уіп.ес1іі.ііа/рііЬііс1іпа-іпіогіпасііа/гіс1іпуі/уі1

Правила 
прийому до
закладу освіти 
у відповідному 
році

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту»

ййр://8^а^^.п^ут.ед^.^а/р^аVу1а-р^уіот^

Умови 
доступності 
закладу освіти 
для навчання 
осіб з
особливими 
освітніми 
потребами

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту»

1Шр://піі\уіп.ес1іі.ііа/рііЬііс1іпа-іпіогіпасііа/погіпа1іупі-
док^теп^і/іп8Йі-по^та^ІVпі-док^теп^і

Розмір плати за 
навчання, 
підготовку, 
перепідготовку, 
підвищення 
кваліфікації 
здобувачів 
освіти

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту»

1ШіУ//піі\уіп.ес1іі.ііа/рііЬііс1іпа-іпіогіпасііа/і'іпап8і/ріа1а-
/а-паVСЙапп^а

Перелік 
додаткових 
освітніх та
інших послуг, 
їх вартість,
порядок 
надання та
оплати

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту»

ййр://п^ут.ед^.^а/р^Ь1ісйпа- 
іпіогіпасііа/і'іпапзі/сіосіаїкоуі-озуііпі-розіїїціїі -
Положення про надання додаткових освітніх послуг в 
НУВГП

ййр://п^ут.ед^.^а/Vа^^І8^^-ро81^^й - вартість надання 
додаткових освітніх та інших послуг
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ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти
Таблиця 2. Здобувачі вищої освіти

Ступінь
(ОКР)

Код та 
спеціаль-ність

Кількі 
сть1

Проходили 
стажування 
в іноземних

ЗВО2

Здобули 
призові

3місця3
Іноземних 
громадян4

Громадян 
з країн 
членів 
ОЕСР5

1 2 3 4 5 6 7
Національний університет водного господарства та природокористування

Бакалавр
015.10
Професійна 
освіта

6

Бакалавр

029 
Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

25

Бакалавр
031
Релігієзнавств
о

2

Бакалавр 051 Економіка 99

Бакалавр 053
Психологія 19

Бакалавр

056 
Міжнародні 
економічні 
відносини

24

Бакалавр 061
Журналістика 6

Бакалавр
071 Облік і 
оподаткуванн 
я

63 1

Бакалавр

072 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

63

Бакалавр 073
Менеджмент 105 1 2

Бакалавр

074 Публічне 
управління та 
адмініструван 
ня

17

Бакалавр 075
Маркетинг 48 1

9



Бакалавр

076
Підприємницт 
во, торгівля та 
біржова 
діяльність

56 1 7

Бакалавр 081 Право 179 1 1
Бакалавр 101 Екологія 65

Бакалавр 103 Науки про 
Землю 17

Бакалавр 106 Географія 13

Бакалавр
113
Прикладна 
математика

40

Бакалавр
121 Інженерія 
програмного 
забезпечення

33

Бакалавр
122 
Комп'ютерні 
науки

85 8

Бакалавр

122 
Комп'ютерні 
науки та 
інформаційні 
технології

24

Бакалавр
123
Комп'ютерна 
інженерія

55 1

Бакалавр

126 
Інформаційні 
системи та 
технології

13

Бакалавр
133 Галузеве 
машинобудув 
ання

133 2

Бакалавр

141 
Електроенерге 
тика, 
електротехнік 
а та 
електромехані 
ка

71

Бакалавр
144
Теплоенергет 
ика

27 1
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Бакалавр
145
Гідроенергети 
ка

60 4

Бакалавр

151 
Автоматизація 
та 
комп'ютерно- 
інтегровані 
технології

119 6 1 2

Бакалавр

183 Технології 
захисту 
навколишньог 
о середовища

28 1

Бакалавр 184 Гірництво 57 1 1

Бакалавр

191 
Архітектура 
та 
містобудуванн 
я

82 1

Бакалавр

192 
Будівництво 
та цивільна 
інженерія

389 4 13 1

Бакалавр 193 Геодезія 
та землеустрій 104 1

Бакалавр

194
Гідротехнічне 
будівництво, 
водна 
інженерія та 
водні 
технології

27

Бакалавр 201 Агрономія 73 2 9

Бакалавр 205 Лісове 
господарство 42

Бакалавр
207 Водні 
біоресурси та 
аквакультура

22

Бакалавр 208
Агроінженерія 9

Бакалавр 227 Фізична 
реабілітація 32

11



Бакалавр
227 Фізична 
терапія, 
ерготерапія

78 2 2

Бакалавр 242 Туризм 62 1

Бакалавр 263 Цивільна 
безпека 19

Бакалавр
274 
Автомобільни 
й транспорт

120 2

Бакалавр

275.03 
Транспортні 
технології (на 
автомобільно
му 
транспорті)

88 1 3 3

Бакалавр

281 Публічне 
управління та 
адмініструван 
ня

13

Бакалавр

292
Міжнародні 
економічні 
відносини

30 6

Бакалавр
6.010203 
Здоров'я 
людини

45

Бакалавр

6.020105 
Документозна 
вство та 
інформаційна 
діяльність

7

Бакалавр
6.030401 
Правознавств 
о

47

Бакалавр
6.030502
Економічна 
кібернетика

5 1

Бакалавр
6.030503 
Міжнародна 
економіка

6

Бакалавр
6.030504 
Економіка 
підприємства

20 1

12



Бакалавр

6.030505 
Управління 
персоналом та 
економіка 
праці

11 1

Бакалавр 6.030507
Маркетинг 6

Бакалавр
6.030508
Фінанси і 
кредит

17

Бакалавр 6.030509 
Облік і аудит 25

Бакалавр 6.030601
Менеджмент 23

Бакалавр

6.040106 
Екологія, 
охорона 
навколишньог 
о середовища 
та 
збалансоване 
природокорис 
тування

28 1

Бакалавр
6.040301 
Прикладна 
математика

19

Бакалавр 6.040302 
Інформатика 11

Бакалавр
6.050101 
Комп"ютерні 
науки

3

Бакалавр
6.050102
Комп"ютерна 
інженерія

10

Бакалавр

6.050202 
Автоматизація 
та 
комп'ютерно- 
інтегровані 
технології

27

Бакалавр 6.050301
Гірництво 12 2

Бакалавр
6.050503
Машинобудув 
ання

29 1

13



Бакалавр
6.050601
Теплоенергет 
ика

18

Бакалавр
6.050602 
Гідроенергети 
ка

30

Бакалавр

6.050701
Електротехнік 
а та 
електротехнол 
огії

15 2

Бакалавр 6.060101 
Будівництво 88

Бакалавр 6.060102
Архітектура 25 1

Бакалавр

6.060103 
Гідротехніка 
(водні 
ресурси)

37 1

Бакалавр

6.070101 
Транспортні 
технології (за 
видами 
транспорту)

10

Бакалавр
6.070106 
Автомобільни 
й транспорт

12

Бакалавр

6.080101
Геодезія, 
картографія та 
землеустрій

34

Бакалавр 6.090101
Агрономія 19

Бакалавр

6.090103 
Лісове та 
садово- 
паркове 
господарство

13

Бакалавр

6.090201
Водні 
біоресурси та 
аквакультура

14

Бакалавр 6.140103
Туризм 27

14



Бакалавр 6.170202
Охорона праці 4 1

Магістр
011 Освітні, 
педагогічні 
науки

15

Магістр 051 Економіка 31

Магістр
071 Облік і 
оподаткуванн 
я

34

Магістр

072 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

18

Магістр 073
Менеджмент 52 1 1

Магістр 075
Маркетинг 19 1

Магістр

076
Підприємницт 
во, торгівля та 
біржова 
діяльність

39 7

Магістр 081 Право 51
Магістр 101 Екологія 41 1

Магістр
113

Прикладна 
математика

34

Магістр
122
Комп'ютерні
науки

39 2

Магістр
123
Комп'ютерна 
інженерія

23

Магістр
133 Галузеве 
машинобудув 
ання

63 1

Магістр

141
Електроенерге 
тика, 
електротехнік 
а та 
електромехані 
ка

31

15



Магістр
144
Теплоенергет
ика

25 2

Магістр
145
Гідроенергети 
ка

35

Магістр

151
Автоматизація 
та 
комп'ютерно- 
інтегровані 
технології

56

Магістр

183 Технології 
захисту 
навколишньог 
о середовища

25 1

Магістр 184 Гірництво 21

Магістр

191
Архітектура 
та 
містобудуванн 
я

46

Магістр

192 
Будівництво 
та цивільна 
інженерія

254 2

Магістр 193 Геодезія 
та землеустрій 35 3

Магістр

194
Гідротехнічне 
будівництво, 
водна 
інженерія та 
водні 
технології

35

Магістр 201 Агрономія 35

Магістр 205 Лісове 
господарство 8

Магістр
207 Водні 
біоресурси та 
аквакультура

18 1

Магістр
227 Фізична 
терапія, 
ерготерапія

40 1 3
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Магістр 242 Туризм 14

Магістр 263 Цивільна 
безпека 16 1

Магістр
274
Автомобільни 
й транспорт

44 2

Магістр

275.03 
Транспортні 
технології (на 
автомобільно
му 
транспорті)

31 1

Магістр

281 Публічне 
управління та 
адмініструван 
ня

46

Магістр

292
Міжнародні 
економічні 
відносини

22

Спеціаліст

191
Архітектура 
та 
містобудуванн 
я

2

Докто 
філософ

р
ії

01.05.2002 
Математичне 
моделювання 
та 
обчислювальн
і методи

2

Докто 
філософ

р
ії

03.00.16 
Екологія 2

Докто 
філософ

р
ії

05.11.13 
Прилади і 
методи 
контролю та 
визначення 
складу 
речовин

1

Докто 
філософ

р
ії

05.23.04 
Водопостачан 
ня, каналізація

2

17



Докто 
філософ

р
ії

05.23.16
Гідравліка та 
інженерна 
гідрологія

3

Докто 
філософ

р
ії

05.24.04
Кадастр та 
моніторинг 
земель

1

Докто 
філософ

р
ії

06.01.02 
Сільськогоспо 
дарські 
меліорації

1

Докто 
філософ

р
ії

06.01.03 
Агрогрунтозн 
авство і 
агрофізика

1

Докто 
філософ

р
ії

08.00.03 
Економіка та 
управління 
національним 
господарство 
м

4

Докто 
філософ

р
ії

08.00.04 
Економіка та 
управління 
підприємства 
ми

2

Докто 
філософ

р
ії

08.00.06 
Економіка 
природокорис 
тування і 
охорони 
навколишньог 
о середовища

2

Докто 
філософ

р
ії

13.00.04 
Теорія і 
методика 
професійної 
освіти

2

Докто 
філософ

р
ії

18.00.01
Теорія 
архітектури, 
реставрація 
пам"яток 
архітектури

1
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Докто 
філософ

р
ії 051 Економіка 18

Докто 
філософ

р
ії

075
Маркетинг 7

Докто 
філософ

р
ії

122 
Комп'ютерні 
науки та 
інформаційні 
технології

16

Докто 
філософ

р
ії

191 
Архітектура 
та 
містобудуванн 
я

5

Докто 
філософ

р
ії

192 
Будівництво 
та цивільна 
інженерія

12

Докто 
філософ

р
ії 201 Агрономія 12

Доктор 
наук 051 Економіка 1

Доктор 
наук

192 
Будівництво 
та цивільна 
інженерія

1

Разом:
4833 16 59 61 1

П1 П2 П3 П4 П5
ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Надслучанський інститут НУВГП

Бакалавр 205 Лісове 
господарство

42

Бакалавр 6.090103 
Лісове і 
садово- 
паркове 
господарство

13

Разом:
55 0 0 0 0
П1 П2 П3 П4 П5

Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП

19



Молодший 
спеціаліст

133 Галузеве 
машинобуду
вання

46

Молодший 
спеціаліст

141Електро- 
енергетика, 
електротех
ніка, 
електромеха
ніка

58

Молодший 
спеціаліст

076 
Підприємни
цтво, торгівля 
та біржова 
діяльність

56

Молодший 
спеціаліст

071 Облік і 
оподаткуван
ня

43

Молодший 
спеціаліст

022 Дизайн 78 1

Молодший 
спеціаліст

029 
Інформацій
на, 
бібліотечна та 
архівна справа

32

Молодший 
спеціаліст

182 Технології 
легкої 
промислово
сті

115

Молодший 
спеціаліст

242 Туризм 35

Молодший 
спеціаліст

5.05160203 
«Моделюванн 
я та 
конструюванн 
я 
промислових 
виробів»

8

Молодший 
спеціаліст

5.05160201 
«Швейне 
виробництво»

28

Молодший 
спеціаліст

5.02020701
«Дизайн» 14

Молодший 
спеціаліст

5.05050210 18

20



«Обслуговува 
ння та ремонт 
обладнання 
підприємств 
текстильної та 
легкої 
промисловості 
»

Молодший 
спеціаліст

5.14010201 
«Обслуговува 
ння та ремонт 
електропобуто 
вої техніки»

23

Молодший 
спеціаліст

5.14010301 
«Туристичне 
обслуговуван 
ня»

6

Разом:
560 0 1 0 0
П1 П2 П3 П4 П5

Рівненський автотранспортний коледж НУВГП

Молодший 
спеціаліст

274
Автомобіль
ний транспорт

455 2

Молодший 
спеціаліст

275
Транспортні 
технології

202

Молодший 
спеціаліст

5.07010602 
Обслуговува
ння та ремонт 
автомобілів і 
двигунів

110

Разом:
767 0 2 0 0
П1 П2 П3 П4 П5

Костопільський будівельно-технологічний коледж НУВГП
Молодший 
спеціаліст

5.06010101 
Будівництво 
та 
експлуатація 
будівель і 
споруд

21

Молодший 
спеціаліст

192
Будівництво

107

21



та цивільна 
інженерія

Молодший 
спеціаліст

5.05130111 
Хіміко- 
механічна 
переробка 
деревини і 
деревних 
матеріалів

10

Молодший 
спеціаліст

161 Хімічні 
технології та 
інженерія

32

Разом: 170 0 0 0 0
П1 П2 П3 П4 П5

Технічний коледж НУВГП
Бакалавр 161 Хімічні 

технології та 
інженерія

23

Молодший 
спеціаліст

071 Облік і 
оподаткуванн 
я

34

Молодший 
спеціаліст

072 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

58 1

Молодший 
спеціаліст 101 Екологія 46

Молодший 
спеціаліст

113
Прикладна 
математика

78 2

Молодший 
спеціаліст

133 Галузеве 
машинобудув 
ання

91

Молодший 
спеціаліст

151
Автоматизація 
та 
комп'ютерно- 
інтегровані 
технології

109

Молодший 
спеціаліст

161 Хімічні 
технології та 
інженерія

39

Молодший 
спеціаліст

192
Будівництво

100

22



та цивільна 
інженерія

Молодший 
спеціаліст

5.04010602 
прикладна 
екологія

15

Молодший 
спеціаліст

5.04030101
Прикладна 
математика

26

Молодший 
спеціаліст

5.05020201 
Монтаж, 
обслуговуван 
ня засобів і 
систем 
автоматизації 
технологічног 
о виробництва

23

Молодший 
спеціаліст

5.05050207 
Обслуговуван 
ня та ремонт 
обладнання 
підприємств 
хімічної і 
нафтогазо- 
переробної 
промисловості

19

Молодший 
спеціаліст

5.05130102
Виробництво 
неорганічних 
речовин

11

Молодший 
спеціаліст

5.06010114 
Монтаж і 
обслуговуван 
ня внутрішніх 
санітарно- 
технічних 
систем і 
вентиляції

18

Разом:
690 0 3 0 0
П1 П2 П3 П4 П5

Березнівський лісотехнічний коледж НУВГП
Молодший 
спеціаліст

071. Облік і 
оподаткуванн 
я

37

23



Молодший 
спеціаліст

072. Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

36

Молодший 
спеціаліст

205. Лісове 
господарство

246

Молодший 
спеціаліст

206. Садово- 
паркове 
господарство

57

Молодший 
спеціаліст

5.09010301
Лісове
господарство

48

Молодший 
спеціаліст

5.09010303
Зелене 
будівництво і 
садово- 
паркове 
господарство

22

Разом:
446 0 0 0 0
П1 П2 П3 П4 П5

1 Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання станом на 31 грудня 
останнього року звітного періоду
2 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
3 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 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
4 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 
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навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), 
військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
5 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)

Таблиця 3. Наукові, науково-педагогічні працівники
Факультет 
(Інститут), 

циклова 
комісія

Кафедра відділ 
тощо

Кіль
кість6

Прохо
ди- 

листа- 
жуван

ня в 
іноземн 
их ЗВО?

Здійснюв 
али 

наукове 
керівни

цтво
(консуль
тування) 
не менше 
п'ятьох 
здобува- 

чів
наукових 
ступенів, 

які
захисти
лися в

Україні8

Науко
во- 

педагог- 
гічні 

праців
ники, 
науко

вий 
ступінь 
та/або 
вчене 

звання9

Науко 
во- 

педаг 
огіч- 

ні 
праців 
ник-
ки, 

докто 
ри 

наук 
та/або 
профе

со- 
ри10

1 2 3 4 5 6 7
Національний університет водного господарства та природокористування

Ректорат Ректор 1 1 1
Проректори 4 1 3 1

Навчально- 
науковий 
інститут 
водного 

господарства

Директор 1 1 1 1
Г ідроінформатик 
и 6 1 1 6 1

Водної інженерії 
та водних 
технологій

10 1 1 10 3

Гідротехнічного 
будівництва та 
гідравліки

13 11 1

Г ідроенергетики, 
теплоенергетики 15 11 1
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та гідравлічних 
машин
Г еології та 
гідрології 7 7 1

Навчально- 
науковий 
інститут 

будівництва та 
архітектури

Директор 1 1 1 0
Охорони праці та 
безпеки 
життєдіяльності

12 2 11 1

Промислового, 
цивільного 
будівництва та 
інженерних 
споруд

21 2 2 21 2

Основ 
архітектурного 
проектування, 
конструювання 
та графіки

16 4 2

Технології 
будівельних 
виробів та 
матеріалознавств 
а

6 1 6 1

Водопостачання, 
водовідведення 
та бурової 
справи

9 1 9 1

Теплогазопостач 
ання, вентиляції 
та санітарної 
техніки

9 9 0

Міського 
будівництва та 
господарства

9 6 2

Архітектури та 
середовищного 
дизайну

11 1 6 2

Мостів і тунелів, 
опору матеріалів 
і будівельної 
механіки

8 8 2

Автомобільних 
доріг, основ та 
фундаментів

7 5 1

Директор 1 1 1
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Навчально- 
науковий 

механічний 
інститут

Автомобілів та 
автомобільного 
господарства

10 1 7 0

Будівельних, 
дорожніх, 
меліоративних, 
сільськогосподар 
ських машин і 
обладнання

18 2 1 17 3

Теоретичної 
механіки, 
інженерної 
графіки та 
машинознавства

10 1 1 10 1

Розробки 
родовищ та 
видобування 
корисних 
копалин

6 1 6 2

Транспортних 
технологій і 
технічного 
сервісу

9 5 6 0

Навчально- 
науковий 
інститут 

економіки та 
менеджменту

Директор 1 1 0
Філософії 10 1 10 2
Економіки 
підприємства 20 1 15 2

Економічної 
теорії 6 6 0

Обліку та аудиту 15 1 13 3
Менеджменту 18 2 1 16 3
Іноземних мов 21 4 11 1
Трудових 
ресурсів і 
підприємництва

10 1 10 2

Фінансів та 
економіки 
природокористув 
ання

15 3 11 0

Міжнародних 
економічних 
відносин

10 1 9 2

Маркетингу 7 3 5 1
Економічної 
кібернетики 7 1 6 1
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Державного 
управління, 
документознавст 
ва та 
інформаційної 
діяльності

15 1 15 5

Українознавства 8 7 0

Навчально- 
науковий 
інститут 

агроекології та 
землеустрою

Директор 1 1 1
Хімії та фізики 15 1 10 0
Агрохімії, 
грунтознавства 
та землеробства

11 1 2 10 2

Екології, 
технології 
захисту 
навколишнього 
середовища та 
лісового 
господарства

18 1 14 2

Геодезії та 
картографії 14 1 9 0

Водних 
біоресурсів 8 7 3

Землеустрою, 
кадастру, 
моніторингу 
земель та 
геоінформатики

13 1 7 0

Туризму та 
готельно- 
ресторанної 
справи

7 1 6 0

Навчально- 
науковий 
інститут 

автоматики, 
кібернетики та 
обчислювальн 

ої техніки

Директор 1 1 1
Вищої 
математики 11 1 8 1

Прикладної 
математики 17 9 1

Автоматизації, 
електротехнічни 
х та 
комп'ютерно- 
інтегрованих 
технологій

27 2 1 20 4
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Обчислювальної 
техніки 7 4 1

Комп'ютерних 
наук 6 2 4 1

Навчально- 
науковий 
інститут 

права

Директор 1 1 1
Суспільних 
дисциплін 11 11 2

Відновного 
правосуддя та 
приватної 
детективної 
діяльності

5 4 0

Спеціальних 
юридичних 
дисциплін

7 1 4 2

Конституційного 
права та 
галузевих 
дисциплін

6 1 3 1

Правових 
природоохоронн 
их дисциплін

6 4 2

Навчально- 
науковий 
інститут 
охорони 
здоров'я

Директор 1 1 1 1
Здоров'я людини 
і фізичної 
реабілітації

9 3 1

Теорії та 
методики 
фізичного 
виховання

7 3 0

Медико- 
психологічних 
дисциплін

5 3 0

Навчально- 
науковий 
інститут 
заочно- 

дистанційного 
навчання

Директор 1 1 1

Фізичного 
виховання 21 3 0

Військової 
підготовки 13 0 0
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Науково- 
дослідна 
частина

5 0 3

Разом:
637 42 23 472 81

П6 П7 П8 П9 П10

ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Надслучансь 
кий інститут 

НУВГП

Лісівництва 6 1

Загаль- 
нотехнічних та 
гуманітарних 
наук

5 1

Разом: 11 0 0 2 0
П6 П7 П8 П9 П10

Рівненський 
економіко- 

технологічни 
й коледж 
НУВГП

Циклова 
механіко- 
технологічна 
комісія

11

1

Циклова комісія 
діловодства та 
інформаційної 
діяльності

8

1

Циклова комісія 
обліково- 
економічних 
дисциплін

8

1

Циклова комісія 
фунда
ментальних 
дисциплін

10

Циклова комісія 
мовознавства та 
суспільних 
дисциплін

7

Циклова комісія 
туризму та 
іноземних мов

7

Циклова комісія 
фізичного 
виховання, БЖД

8
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та захисту
Вітчизни
Циклова комісія 
дизайну 7

Циклова комісія 
моделювання та 
технології 
швейних виробів

7

Разом: 73 0 0 3 0
П6 П7 П8 П9 П10

Рівненський 
автотранспор 
тний коледж 

НУВГП

Передметна 
комісія 
соціально- 
гуманітарних 
дисциплін

9 2

Передметна 
комісія 
філологічних 
дисциплін

6

Передметна 
комісія 
природничоматем 
атичних 
дисциплін

8

Передметна 
комісія «Технічна 
експлуатація та 
ремонт 
автомобілів»

14 1

Передметна 
комісія 
«Автомобілі»

9

Передметна 
комісія 
«Організація 
дорожнього руху 
та автомобільні 
перевезення»

14 1

Передметна 
комісія 
«Економіка»

5

Передметна 
комісія фізичної 
та допризивної

6
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підготвки 
студентів
Передметна комісі 
майстрів 
виробничого 
навння

8

Разом: 79 0 0 4 0
П6 П7 П8 П9 П10

Костопільськ 
ий 

будівельно- 
технологічни 

й коледж 
НУВГП

Циклова комісія 
викладачів 
професійних 
дисциплін 
спеціальності 
«Будівництво та 
цивільна 
інженерія»

7

Циклова комісія 
викладачів 
професійних 
дисциплін 
спеціальності
«Хімічні 
технології та
інженерія»

4

Циклова комісія 
викладачів 
фізико- 
технічнних, 
математичних і 
комп'ютерних 
дисциплін

7

Циклова комісія 
викладачів 
загально 
технічних та
природничих 
дисциплін

4

Циклова комісія 
викладачів 
суспільних та
соціально- 
економічних 
дисциплін

6

Циклова комісія 
викладачів

6
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філологічних 
дисциплін

Разом: 34 0 0 0 0
П6 П7 П8 П9 П10

Технічний 
коледж 
НУВГП

Кафедра 
хімічної 
технології

12 2

Циклова комісія 
математики, 
інформатики та 
фізики

15 1

Циклова комісія 
філологічних 
дисциплін

17

Циклова комісія 
гуманітарних 
дисциплін

12 1

Циклова комісія 
фізичного 
виховання та
Захисту
Вітчизни

7

Циклова комісія 
екології

5 1

Циклова комісія 
галузевого 
машинобудуван 
ня

11 2

Циклова комісія 
автоматизації та 
комп'ютерно- 
інтегрованих 
технологій

11 1

Циклова комісія 
будівництва та 
цивільної 
інженерії

8 1

Циклова комісія 
управління та
адміністрування

9 4

Циклова комісія 
електротехнічни 
х дисциплін

12 1

Разом: 119 2 0 12 0
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П6 П7 П8 П9 П10
Березнівсь- 

кий 
лісотехнічний 

коледж 
НУВГП

Соціально- 
гуманітарних 
дисциплін

10

Природничо- 
математичних 
дисциплін

8 2

Фізвиховання і 
захисту
Вітчизни

4

Біологічних і
мисливських 
дисциплін

5

Лісівничих 
дисциплін

7 2

Лісотехнічних 
дисциплін

9 -

Обліково- 
економічних 
дисциплін

10 2

Садово- 
паркових 
дисциплін

5

Разом: 58 0 0 6 0
П6 П7 П8 П9 П10

6 Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі 
вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року 
звітного періоду
? 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
8 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснювали 
наукове керівництво (консультування) не менше п'ятьох здобувачів наукових 
ступенів, які протягом звітного періоду захистилися в Україні
9 Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють у закладі вищої 
освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного 
періоду і мають науковий ступінь та/або вчене звання
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10 Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють у закладі вищої 
освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного 
періоду і мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора

До числа науково-педагогічних працівників з науковим ступенем 
враховуються діячі культури і мистецтв, які працюють у закладі вищої освіти за 
основним місцем роботи, педагогічна діяльність яких відповідно до навчальних 
планів передбачає індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і 
навичок та безпосередньо впливає на формування професійної майстерності 
майбутнього митця, які удостоєні почесних звань: “Народний артист України”, 
“Народний художник України”, “Народний архітектор України”, “Заслужений 
діяч мистецтв України”, “Заслужений артист України”, “Заслужений художник 
України”, “Заслужений архітектор України”, “Заслужений майстер народної 
творчості України.

Таблиця 4. Наукометричні показники

Факультет 
(Інститут)

Кафедра, 
відділ 
тощо

Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 

наукового, 
науково- 

педагогічног 
о 

працівника11

ГО
8сори§ 

(за 
наявност 

і)

Індекс
Гірша 

8сори§12

ГО №еЬ оГ
Зсіепсе

Індекс
Гірша
^еЬ оГ

Зсіепсе13

1 2 3 4 5 6 7
Національний університет водного господарства та природокористування

Ректор
Мошинський
Віктор
Степанович

5720182
8016

1

Водного 
господарст 
ва та 
прирообла 
ш-тування

Гідроене 
ргетики, 
теплоене 
ргетики 
та 
гідравліч 
них 
машин

Кочмарський
Володимир
Зіновійович

6603444
635

2 Ьйр8://арр8.^е 
Ьоікпохуіесіде. 
сот/8иттагу. 
сІо?ргоскіс1 
О8&дос=1&^ 
ід=22&8I^=^ 
1Ос№4РОГН 
2х2кЬГЬе&8Є 
агсії тосІеЛ 
сІ\;апсесІВеагсІі 
&ирсІа1е Ьаск 
28еагсИ Ііпк

рагат=уе8

1

35



Рябенко
Олександр
Антонович

3583875
3900

2

Середа
Володимир 
Володимиров 
ич

5719267
6657

2

Гідроінф 
орматики

Пінчук Олег
Леонідович

5719635
5800

2 - -

Гідротех 
нічного 
будівниц
тва та 
гідравлік
и

Безусяк
Олександр 
Володимиров 
ич

5523256
5700

1

Будівницт 
ва та 
архітектур 
и

Мостів і 
тунелів,
опору 
матеріалі
в і 
будівель
ної
механіки

Трач 
Володимир 
Мирославови 
ч

6701754
061

8 Ьйр8://арр8.\е
Ьоїкпо\1еСде. 
сот/8иттагу.
Со?ргоСае1
О8&дос=1&^ 
ід=6&8I^=^1
СісШ4РС)1;112 
/2кЬТРе&8еа 
і'сіі тоСеАС
Vапсед8еагсИ 
&арСа!е_Ьаск 
28еагск Ііпк

рагат=уе8

6

Кундрат
Микола
Михайлович

7003878
114

2 ІіПр8://арр8.\уе
Ьоїкпо\1еСде. 
сот/8иттагу. 
Со?ргоСае1
О8&дос=1&^ 
ід=18&8I^=^ 
1Ос№4РОГН 
2х2кЬГРе&8Є 
агсії тоСеА 
сАапсеСВеагсІї 
&арСа!е Ьаск 
28еагск Ііпк

рагат=уе8

1

Гуртовий
Олексій
Григорович

6505769
978

2 Иїїр8://арр8.\е
Ьоїкпо\1еСде.
сот/8иттагу.

1
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сІо?ргоскіс1
О8&дос=1&^

1Ос№4РОГН 
2х2кЬТЬе&§е 
агсії пюсіе А 
сАапсесІкеагсІї 
&ирсІа1е_Ьаск 
2§еагсИ Ііпк

рагат=уе8
Подворний 
Андрій 
Володимиров 
ич

6504518
672

2 Ьйр8://арр8.\е 
Ьо1кпо\\'ІеіІде. 
сот/8иттагу. 
сІо?ргоскіс1
О8&дос=1&^ 
ід=102&8ГО=
□ 1С.ісШ4РС)к
Н2х2кЬТЬе& 
8еагсІі тосіе 
ЛсАапсесІкеаг 
сіі&ирсіаіе Ьа 
ск28еагск Ііпк

рагат=уе8
Тинчук
Сергій 
Олександров 
ич

1508169
4300

1

Технолог 
ії 
будівель 
них 
виробів і 
матеріало 
знавства

Дворкін
Леонід
Йосипович

7004452
338

3 ІіПр8://арр8.\уе
Ьо£кпо\1едде. 
сот/8иттагу. 
скУ’ргоскісІ
О8&дос=1&^ 
іс! 13&АН) І) 
1Ос№4РОГН 
2х2кЬТЬе&8Є 
агсії пюсіе А 
сіеапсесікеагсії 
&ирдаіе__Ьаск 
28еагсИ Ііпк

рагат=уе8

12

Житковський 
Вадим 
Володимиров 
ич

3708566
4400

1 ІіПр8://арр8.\уе
Ьо£кпо\1едде. 
сот/8иттагу. 
скУ’ргоскісІ
О8&дос=1&^

1
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іа=119&8ГО= 
І)ІСісШ4РОІ; 
Н2х2кЬТЬе& 
8еагск_пюсіе
ЛсІеапсесІВеаг 
сіі&прсіаіе_Ьа 
ск28еагск Ііпк

рагат=уе8
Охорони 
праці та 
безпеки 
життєдія 
льності

Филипчук
Віктор
Леонідович

6603192
597

1

Водопост 
ачання, 
водовідве 
дення та 
бурової 
справи

Мартинов
Сергій
Юрійович

5719157
9719

2

Міського 
будівниц 
тва та 
господар 
ства

Кочкарьов
Дмитро
Вікторович

6504768
770

1 ІіПр8://арр8.\уе
Ьо1кпо\\'ІесІде. 
сот/8иттагу. 
до?ргодисі=^ 
О8&дос=1&^ 
іа=106&8го=
І)ІСісШ4РОІ;
Н2х2ккТке& 
8еагсІі пюсіе
ЛсІеапсесІВеаг 
сіі&ирсіаіе_Ьа 
ск28еагск Ііпк

рагат=уе8
Ткачук
Олександр
Андрійович

5720262
9891

1

Архітект 
ури та 
середови 
щного 
дизайну

Лушнікова
Наталія
Валеріївна

5719292
2098

1 ІіПр8://арр8.\уе
Ьо£кпо\1едде. 
сот/8иттагу. 
до?ргодисі=^
О8&дос=1&^ 
іа=112&8ГО=
І)ІСісШ4РОР
Н2х2ккТке&
8еагсІі пюсіе

1
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ЛсІуапсесІВеаг 
сіі&ирсіаіе_Ьа 
ск28еагсР Ііпк

рагат=уе8
Промисл 
ового, 
цивільно
го 
будівниц 
тва та 
інженерн 
их 
споруд

Бабич
Володимир
Євгенійович

5719506
8626

1

Бабич
Євгеній
Михайлович

7003379
154

1

Автомобі 
льних 
доріг, 
основ та 
фундаме 
нтів

Кузло 
Микола 
Трохимович

5720007
8987

1

Основ 
архітекту 
рного 
проектув 
ання, 
конструю 
вання та 
графіки

Ромашко
Олена
Василівна

5719506
8274

1 Рйр8://арр8.\е
Ьо1кпо\\'ІесІде. 
сот/8иттагу. 
сІо?ргоскіс1
О8&дос=1&^ 
ід=24&8ГО=С 
5у^£^К6іРаV 
1р6^са&8еагс 
її пюсІеЛсІуа 
псед8еагсН&и 
рдаіе_Ьаск28е 
агсї 1іпк_рага 

т=уе8
Ромашко
Василь
Миколайович

5719506
2542

1
Ьйр8://арр8.\е
Ьо£кпо\1едде. 
сот/8иттагу. 
сІо?ргоскіс1
О8&дос=1&^ 
ід=24&8ГО=С 
5у^ґ^К6іРаV 
1р6^са&8еагс 
її пюсІеЛсІуа 
псед8еагсН&и 
рсіаіе Ьаск28е
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агсії 1іпк_рага
т=уе8

Механічни 
й

Розробки 
родовищ 
та 
видобува 
ння 
корисних 
копалин

Маланчук
Зіновій
Романович

5719267
9229

3 Ьйр8://арр8.\е 
Ьо1кпо\\'ІесІде. 
сот/8иттагу. 
сІо?ргоскіс1
О8&дос=1&^ 
ід=50&8I^=^ 
1Ос№4РОГН 
2х2кЬТЬе&8Є 
агсії пюсІеЛ 
сІхаїїісесІВеагсІї 
&ирсІа1е_Ьаск 
28еагс1 Ііпк

рагат=уе8

1

Корнієнко
Валерій
Ярославович

5719268
3868

1 ІіПр8://арр8.\уе
Ьо£кпо\1едде. 
сот/8иттагу. 
сІо?ргоскіс1
О8&дос=1&^ 
ід=89&8I^=^ 
1Ос№4РОГН 
2х2кЬГке&8Є 
агсії пюсІеЛ 
скаїїісесікеагсії 
&ирсІа1е_Ьаск 
28еагсї Ііпк

рагат=уе8
Будівель 
них, 
дорожніх
, 
меліорат 
ивних, 
сільськог 
осподарс 
ьких 
машин і 
обладнан 
ня

Налобіна
Олена 
Олександрівн 
а

5683057
0100

1 ІіПр8://арр8.\уе
Ьо£кпо\1едде. 
сот/8иттагу. 
сІо?ргоскіс1
О8&дос=1&^ 
ід=96&8I^=^ 
1Ос№4РОГН 
2х2кЬГке&8Є 
агсії пюсіе А 
сАапсесІкеагсІї 
&ирсІа1е_Ьаск 
28еагсї Ііпк

рагат=уе8
Кравець
Святослав 
Володимиров
ич

5683038
2100

1
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Бундза Олег
Зіновійович

5683060
2900

1 Рйр8://арр8.\е
Ьо1кпо\\'ІесІае. 
сот/8иттагу. 
сІо?ргоскіс1
О8&дос=1&^ 
ід=8&8ГО=С5 
у^ї^К6іРаV1 
р6і4са&8еагсР 

тосІеЛсІуап 
сесІВеагсІї&ир 
Са1:е_Ьаск28еа 
і'сіі 1іпк_рага 

т=уе8
Серілко
Дмитро
Леонідович

5662455
4300

1

Науменко
Юрій
Васильович

6701668
568

2

Лук'янчук
Олександр
Петрович

5524952
4800

1

Нікітін
Валерій
Г еоргійович

5683010
5800

1

Автоматик 
и 
кібернетик 
и та 
обчислюва 
льної 
техніки

Вищої 
математи 
ки

Слюсарчук
Василь
Юхимович

6603146
112

8 Рйр8://арр8.\е
Ьоїкпо\1еСде. 
сот/8иттагу. 
сІо?ргоскіс1 
О8&дос=1&^ 
ід=3&8I^=^1
СісШ4РС)кІ 12 
/2кЬТРе&8еа 
гсіі тосІеІЗаі 
8уОпеС1іск8е 
агсії&ирсіаіе 
Ьаск28еагсР_1і 
пк рагат=уе8

4

Приклад 
ної 
математи
ки

Мартинюк
Петро
Миколайович

3497723
0500

2

Цвєткова 
Тетяна 
Павлівна

5691200
0200

2
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Мічута Ольга
Романівна

5719408
8151

2 - -

Жуковська 
Наталія 
Анатоліївна

5719545
5554

2 Ьйр8://арр8.\е
Ьо1кпо\\'ІесІае.
сот/8иттагу. 
сІо?ргоскіс1
О8&дос=1&^ 
ід=122&8ГО= 
[)1С.ісШ4РО1;
Н2х2кЬТЬе& 
8еагсІітоСе
АскапсесІВеаг 
сіі&ирсіаіе_Ьа 
ск2§еагсИ Ііпк

рагат=уе8
Жуковський 
Віктор 
Володимиров 
ич

5719772
2354

1 ІіПр8://арр8.\уе
Ьоїкпо\1еСде. 
сот/8иттагу.
сІо?ргоскіс1
О8&дос=1&^ 
ід=125&8ГО=
□ 1С.ісШ4РС)1;
Н2х2ккТке& 
8еагсІі тоСе
АсАапсесІВеаг 
сіі&ирсіаіе_Ьа 
ск28еагск Ііпк

рагат=уе8

1

Демчук
Олена 
Станіславівн 
а

5720031
6621

1

Остапчук 
Оксана 
Петрівна

5720232
2687

1

Автомати 
зації, 
електрот 
ехнічних 
та 
комп'юте 
рно- 
інтегрова 
них

Маланчук 
Євгеній 
Зіновійович

5719267
9210

5 ІіПр8://арр8.\уе
Ьоїкпо\1едде. 
сот/8иттагу.
скУ’ргоскісІ
О8&дос=1&^ 
ід=33&8I^=^ 
1Ос№4РОГН 
2х2кЬГке&8Є 
агсії пюсіе А

2
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технологі 
й

сІ\;апсесІВеагсІі 
&ирсІа1е_Ьаск 
2§еагсИ Ііпк

рагат=уе8
Сафоник
Андрій
Петрович

5579147
1100

4 Ьйр8://арр8.\е 
Ьо1кпо\\'ІесІде. 
сот/8иттагу. 
сІо?ргоскіс1
О8&дос=1&^ 
ід=44&8I^=^ 
1Ос№4РОГН 
2х2кЬГке&8Є 
агсії пюсІеЛ 
сІ\;апсесІВеагсІі 
&ирсІа1е_Ьаск 
28еагск Ііпк

рагат=уе8

1

Филипчук
Леонід
Вікторович

5719409
4288

1

Матус
Світлана 
Костянтинівн 
а

5720008
1680

1

Комп'ют 
ерних 
наук

Гладка Олена
Миколаївна

5719196
7048

1

Обчислю 
вальної 
техніки

Круліковськи 
й Борис 
Борисович

5718857
3236

2 Ьйр8://арр8.\е 
Ьо£кпо\1едде. 
сот/8иттагу. 
сІо?ргоскіс1
О8&дос=1&^ 
ід=58&8I^=^ 
1Ос№4РОГН 
2х2кЬГке&8Є 
агсії пюсІеЛ 
скаїпсесікеагсії 
&ирсІа1е Ьаск 
28еагск Ііпк

рагат=уе8

1

Соломко
Михайло
Тимофійович

5718932
9522

1 ІіПр8://арр8.\уе
Ьо£кпо\1едде. 
сот/8иттагу. 
скУ’ргоскісІ
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О8&Сос=1&^ 
і!=26&8ГО=С 
5у[)|рК6і[-а\' 
1р6^са&8еагс 
її пюсІеЛсІуа 
пседЗеагсР&и 
р!аіе_Ьаск28е 
агсії 1іпк_рага 

т=уе8
Агроеколо 
гії та 
землеустро 
ю

Хімії та 
фізики

Мороз
Микола 
Володимиров 
ич

3660104
0100

6 Рйр8://арр8.\е
ЬоІкііо\\'ІесІае. 
сот/8иттагу. 
Со?ргоіис1
О8&Сос=1&^
іЗ 9&МІ) 1)1
СісШ4РС)РІ 12 
/2кЬТРе&8еа 
гсіі тосІеЛсІ 
VапсеС8еагсН
&ирс!а1е Ьаск 
28еагсР Ііпк

рагат=уе8

5

Яцков
Микола
Васильович

6603135
220

0 1іПр8://арр8.\уе
Ьо£кпо\1е!де. 
сот/8иттагу. 
до?ргосисі=^
О8&Сос=1&^ 
і'Р 38&8ІЮ П 
1Ое№4РОРН 
2х2кЬТРе&8Є 
агсії тоРе А 
^апседЗеагсР 
&ирРа1е Ьаск 
28еагсР Ііпк

рагат=уе8

4

Гаращенко 
В'ячеслав 
Іванович

6506951
968

1 ІіПр8://арр8.\уе
Ьо£кпо\1е!де. 
сот/8иттагу. 
до?ргосисі=^ 
О8&Сос=1&^
А 62&ЧІ) 1) 
1Ое№4РОРН 
2х2кЬТРе&8Є 
агсії тоЬе А 
^апседЗеагсР

3
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&ирсІа1е_Ьаск
2§еагсИ Ііпк 

рагат=уе8
Рудик Богдан
Петрович

5566122
8000

2 Рйр8://арр8.\е 
Ьо1кпо\\'ІесІце. 
сот/8иттагу. 
сІо?ргоскіс1
О8&дос=1&^ 
ід=66&8I^=^ 
1Ос№4РОРН 
2х2кЬГке&8Є 
агсії пюсІеЛ 
сРаіпсесІВеагсІї 
&ирсІа1е Ьаск 
28еагсР Ііпк

рагат=уе8

1

Гаращенко 
Олексій 
В'ячеславови 
ч

5525098
2800

1 Ьйр8://арр8.\е 
Ьо£кпо\1едде. 
сот/8иттагу. 
сІо?ргоскіс1
О8&дос=1&^ 
іС=І2&МІ)=С 
5у[)к]К6іТа\' 
1р6^са&8еагс 
її піосІеЛсІса 
пседЗеагск&и 
рдаіе_Ьаск28е 
агсії 1іпк_рага 

т=уе8

1

Гаєвський
Валерій 
Ростиславови 
ч

5654173
7200

2 кйр8://арр8.\е 
Ьо£кпо\1едде. 
сот/8иттагу. 
сІо?ргоскіс1
О8&дос=1&^ 
іс==15&8ГО==с 
5у[)к]К6іТа\' 
1р6^са&8еагс 
її піосІеЛсІса 
псед8еагск&и 
рдаіе_Ьаск28е 
агсії 1іпк_рага 

т=уе8
Лебедь
Олександр

5672843
5400

2 Рїїр8://арр8.\е 
Ьо£кпо\1едде. 
сот/8иттагу.

3
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Олександров 
ич

до?ргодисі=^ 
О8&Сос=1&^ 
ід=19&8ГО=С
5у[)|рК6і[-а\' 
1р6^са&8еагс 
її пюсІеЛсІуа 
пседЗеагсР&и 
рСаіе_Ьаск2§е 
агсії 1іпк_рага 

т=уе8
Екології, 
технологі 
ї захисту 
навколи 
шнього 
середови 
ща та 
лісового 
господар 
ства

Залеський
Іван Іванович

5592087
0600

2 Рйр8://арр8.\е 
ЬоІкііо\\'ІесІае. 
сот/8иттагу. 
Со?ргоіис1
О8&Сос=1&^
ІС=28&МІ)=С 
5у[)|рК6і[-а\- 
1р6^са&8еагс 
її іпосІеАсІса 
псеСЗеагсР&и 
р!аіе_Ьаск28е 
агсії 1іпк_рага 

т=уе8

2

Бєдункова
Ольга 
Олександрівн 
а

5719343
9260

Рїїр8://арр8.\е 
Ьо£кпо\1е!де. 
сот/8иттагу. 
^ргодисР 
О8&Сос=1&^ 
ід=31&8ГО=С 
5у[)|рК6іТа\- 
1р6^са&8еагс 
її пюсІеАсІУ'а 
пседЗеагсР&и 
р!аіе_Ьаск28е 
агсії 1іпк_рага 

т=уе8

1

Економіки 
та 
менеджме 
нту

Економіч 
ної 
кібернети 
ки

Грицюк
Петро
Михайлович

6506691
700

1 Рїїр8://арр8.\е
Ьо£кпо\1едде. 
сот/8иттагу. 
^ргодисР
О8&Сос=1&^
13 56&8ІП П 
1Ое№4РОРН 
2х2кЬТРе&8Є 
агсії то!е А
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сАапсесІЬеагсІї 
&ирсІа!е_Ьаск 
2§еагсИ Ііпк 

рагат=уе8
Трудових 
ресурсів і 
підприєм 
ництва

Міщук
Галина
Юріївна

5718937
3672

2 Рйр8://арр8.\е 
Ьо1кпо\\'ІесІде. 
сот/8иттагу. 
сІо?ргоскіс1
О8&дос=1&^ 
ід=93&8I^=^ 
1Ос№4РОРН 
2х2кЬТРе&8Є 
агсії ііюсІе'А 
сАапсесІкеагсІї 
&ирс!а1е Ьаск 
28еагсР Ііпк

рагат=уе8

1

Державн 
ого 
управлін 
ня, 
документ 
ознавства 
та 
інформац 
ійної 
діяльност 
і

Сазонець
Ігор
Леонідович

5478832
0400

1 ІіПр8://арр8.\уе
Ьо£кпо\1едде. 
сот/8иттагу.
сІо?ргоскіс1
О8&дос=1&^ 
їа=11б&8го=
І)ІСісШ4РОІ;
Н2х2ккТЬе& 
8еагсІі пюсіе
Асісапсесікеаг 
сіі&прсіаіе Ьа 
ск28еагск Ііпк

рагат=уе8
Якимчук
Аліна
Юріївна

5719648
1306

1 ІіПр8://арр8.\уе
Ьо£кпо\1едде. 
сот/8иттагу.
скУ’ргоскісІ
О8&дос=1&^ 
ід=14&8ГО=Р 
1ТаО8кТаК9 
О85НРа9Р&8 
еагсР_тоде=
Асісапсесікеаг 
сіі&прсіаіе Ьа 
ск28еагсР Ііпк

рагат=уе8
Охорони 
здоров'я

Директор Григус Ігор
Михайлович

5720202
3065

1 ІіПр8://арр8.\уе
Ьо£кпо\1едде.

-
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сот/8иттагу. 
сІо?ргоскіс1
О8&дос=1&^ 
ід=72&8I^=^ 
1Ос№4РОГН 
2х2кЬТЬе&8Є 
агсії тосІеА 
сІ\;апсесІЬеагсІі 
&ирсІа1е Ьаск 
28еагсИ Ііпк

рагат=уе8
Науково- 
дослідна 
частина

Куницький 
Сергій 
Олегович

5719471
5283

2

Гупалюк
Віктор
Миколайович

6506993
821

1

Разом: 111 54
П12 П13

ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
Надслучанс 
ький 
інститут
НУВГП

Разом:
0 0

П12 П13

Рівненськи 
й 
економіко- 
технологічн 
ий коледж
НУВГП

Разом:
0 0

П12 П13

Костопільс 
ький 
будівельно-

Разом:
0 0

П12 П13
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Технічний 
коледж
НУВГП

Директор Яцков 
Микола 
Васильович

6603135
220

0 Ьйр8://арр8.\е 
Ьо£кпо\1е!де. 
сот/8иттагу. 
до?ргосисі=^ 
О8&Сос=1&^ 
іа=38&8I^=^ 
1Ое№4РОРН 
2х2кЬТЬе&8Є 
агсї піоскА 
^апседЗеагсЬ 
&ирскі1е_Ьаск 
28еагсї Ііпк 

рагат=уе8

4

Разом:
0 4

П12 П13

Березнівськ 
ий 
лісотехнічн 
ий коледж 
НУВГП

Разом:
0 0

П12 П13

Рівненськи 
й 
автотрансп 
ортний 
коледж 
НУВГП

Разом:
0 0

П12 П13

11 Прізвище, ім'я, по батькові наукового, науково-педагогічного працівника (який 
працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня 
останнього року звітного періоду), який має ненульовий індекс Гірша хоча б в 
одній з наукометричних баз Зсориз або ^еЬ оГ Зсіепсе

49



12 Сума значень показників індексів Гірша науково-педагогічних та наукових 
працівників (які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи 
станом на 31 грудня останнього року звітного періоду) у наукометричній базі 
8сори8
13 Сума значень показників індексів Гірша науково-педагогічних та наукових 
працівників (які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи 
станом на 31 грудня останнього року звітного періоду) у наукометричній базі 
^еЬ оГ Зсіепсе
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Таблиця 5. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше п'яти наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які на час публікації було включено до наукометричних баз 8сори8 або \УеЬ оГ 8сіепсе

№ 
п/п

Факультет 
(Інститут)

Кафедра 
відділ 
тощо

Прізвище, ім'я, по 
батькові 

наукового, 
науково- 

педагогічного 
працівника14

Кількість 
публікацій

Зсори815

Назва та 
реквізити 
публікацій 

Зсори8 
(прирівняні 
відзнаки)

Кількість 
публікацій 

^еЬ оГ Зсіепсе16

Назва та 
реквізити 
публікацій 

^еЬ оГ 
Зсіепсе 

(прирівняні 
відзнаки)

1 2 3 4 5 6 7 8

Національний університет водного господарства та природокористування

1. Водного 
господарства та 
природооблаштув 
ання

Гідроінф 
орматик 
и

Пінчук Олег 
Леонідович

5 1. Маїїіетаїісаі 
то^еіііпд оГ 
Шігаїіоп ргосе88Є8 
іп сгаіпаде 
8у81епі8 и8іпд 
сопГогтаї 
тарріпд. 2018. 
.ІоигпаІ оГ ^аіег 
ані! капі! 
^еVе1ортепі.

51



2. ТесЬпоІодісаІ 
пюсіеі оГ \аіег 
сопіасі ігоп 
гетооаі. 2018. 
.ІоигпаІ оГ^аіег 
апсі капсі 
□еоеіортепі.

3. Рііігаііоп 
едпаїіоп апсі 
тооетепі оГ ІІіе 
\еіііпд іпіегГасе 
іп са8е оГ рге88иге 
ріреііпе 
ЬгеакІІігопдІї 
ппсіег ІІіе 
сопсіііоп8 оГ 
оагіаЬІе рого8ііу. 
2018. ДР .ІоигпаІ 
оГ Неаі апсі Ма88 
Тгап8Гег.

4. Маїїіетаїісаі 
тойеіііпд оГ 
гедепегаііоп ІІіе
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НИегіпд теСіа 
ЬеС оГ дгапиіаг 
Й1ІЄГ5. 2018. 
АС\;апсе8 іп 
МоСеІІіпд апС 
Апа1у8І8 С.

5. Сотрагаїіое 
еоаіпаїіоп оГ 
оапоіі8 
арргоасІіе8 1о ІІіе 
ГоппСаІіоп оГ 
рагатеіеі'8 оГ 
адгісиііигаї 
Сгаіпаде. 2017. 
.ІоигпаІ оГ ^аіег 
апС капС 
□еоеіортепі

2. Гідротех 
нічних 
споруд 
та 
гідравлік 
и

Хлапук Микола
Миколайович

5 1. -НуСгаиІіс 
81иСіе8 оГ дга88 
сагреі8 Гог 
8ГгепдГИепіпд 
сапаІ8 -

1992
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Сііс1го1ек1іпіс1іе8к 
ое В1гоі1еІ'81\;о

2. -І Іусігаиі іс 
81иіІіе8 оГ дга88 
сагреі8 Гог 
геуеіііпд сапаІ8

1992
І Іускоіесіїпісаі 
Соп8ігисііоп

3. -ІпГІиепсе оГ а 
тосеІ 8саІе оп 
кіпетаііс8 оГ а 
Г1о\ іп ГиппеІ8 оГ
Іосаі \\а8Іііпд-ои1 
ЬеІііпсІ \аіег 
деVе1ортепі 
\огк8

1991
С'іісІго1екІіпісІіе8к
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ое 8ігоЙеГ8ІТО

4. -ЕГГесІ оГ ІІіе 
тоСеІ 8са1е оп ІІіе 
кіпепіа1іс8 оГ По\у 
іп 1оса1 8соиг 
роскеі8 ЬеІііпС 
ЬуСгаи1іс 
8ігисіиге8

1991 
НуСгоіесЬпіса1 
Соп8ігисііоп

5. -Оі88іра1іоп оГ 
іпсгеа8еС
1шЬи1епсе оГ а 
По\у іп а ЬоПопі 
ІіусСгаиНс упир -

1989 
НуСгоіесЬпіса1
Соп8ігисііоп

3. Гідроене Рябенко 8 1. НуСгаи1іс - -
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ргетики, 
теплоене 
ргетики 
та 
гідравліч 
них 
машин

Олександр
Антонович

ге8Ї8іапсе оГ ІІіе 
пеаг-сгігісаі По\\8 
\\ИІі а ш-юе-Ііке 
8игГасе. 2002.
СіісІго1екІіпісІіе8к 
ое 8ігоіїеГ8Іто

2. Ргее 8игГасе 
ргоГіїе оГ 
хоаоеІіке пеаг- 
сгіїісаі ГІо\8 апсі 
8оШагу 8оІиИоп8 
оГ 8оте 
сІіГГегепІіаІ 
ес]па1іоп8. 2001. 
ІпІегпаїіопаІ 
.ІоигпаІ оГ кІиісІ 
МесИапіс8 
Ке8еагсР.

3. 1<ерге8еп1а1іоп 
оГ а \аое _|птр 
апсі дгоир оГ 
1гап8Іа1іоп \аое8 
а8 а сопіЬіпаїіоп
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оГ а 8оШагу ххахе 
апй кпоійа1 
\уахе8. 1998. 
НуйгоіесЬпіса1 
Соп8ігисііоп

4. Туре8, 
сИагасіегЇ8ііс8, 
апй сопдіїіоп8 оГ 
ехі8Іепсе оГ пеаг- 
сгі1іса1 По\\'8. 
1992. 
НуйгоіесЬпіса1 
Соп8ігисііоп

5. Туре8, 8ресіЙС8 
апй сопдійоп8 Гог
ІІіе ехі81епсе оГ 
пеаг1у - сгі1іса1 
Г1о\8.

1992.
Оідгоіекйпісйе8к 
ое 8ігойе1'8Іто
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4. Кочмарський
Володимир
Зіновійович

16 1. Саісіит 
сагЬопаїе 
сгу8їа11ІхаїІоп 
Ггот 
ІіусІгосагЬопаІе 
5ОІИІІОП8. 2017. 
ПкгаІшап .ІоигпаІ 
оГ РРу8ІС8

2. МадпеїІс 
їгеаїтепі оГ 
хсаїег: ро88ІЬ1е 
тесІіапІ8ііі8 апС 
СОпСІїІОП8 Гог 
арр1ІсаїІоп8.

1996. Мадпеїіс 
апсі ЕІесїгІсаІ 
ЗерагаїІоп

3. №п8ерага1есІ 
ГІІїгаїІоп оГ а 
8и8реп8Іоп оГ 
сапаЬІе 
сопсепїгаїІоп. 
1990. .ІоигпаІ оГ

5 1. С'АІ.С'И'М 
САІКВОА'АТЕ 
СКУ8ТАШ2 
АТІОУ ГКОМ 
НУОКОСАКВ 
ОУ'А'ІЕ 
зошпога. 
аккаіаіаа 
,ІО(. А\АІ. ОГ 
РНУЗІСЗ
Том: 62 
Випуск: 5
Стр.: 382-391

2. 
АЗУММЕТК 
У ОГ Х-КАУ 
^IРР^8Е- 
ЗСАТТЕКШО 
Ш А СЗІ 
СКУЗТАк - 
ККІЗТАРЬОО 
КАГІУА
Том: 25
Випуск: 6
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Епдіпеегіпд 
РЙу8ЇС8.

4. МоСе1 оГ а ййег
сапаЬ1е 

теСіа деоіііеігу 
апС 8іппіИапеоіі8 
1ауег Й11іпд.1986 
8оVІеі .Іоигпа1 оГ 
^аіег Сйеті8йу 
апС Тесйпо1оду 
(ЕпдЙ8Й 
Тгап81айоп оГ 
Кйішіуа і 
Текйпо1одіуа)

5. МоСе1 оГ ІІіе 
8іеайу-8іаіе 
орегаїіпд гедіте 
оГ а ййег \\ИІі 
8ЇтиЙапеои8 
Й11іпд оГ ІІіе 
1ауег8. 1986. 
8оVІеі .Іоигпа1 оГ 
^аіег Сйеті8йу

Стр.: 1280
1281

3. 
INЕ^А8ТIС- 
ЗСАТТЕКІИО
ОГ 8ЕСЖ
ХЕВТВОХ8 
ВУ 8РІК 
ЕХСІТАТІОК
8 ОГ 
□іевтев
ЕЕІШОМААХ 
ЕТ8 Ш
СЕА8ТРЕ 
АРРКОХІМА 
ТЮК -
ГІ2ІКА 
'ІА'РІШОО 
ТЕЕА Том:
21 Випуск: 3
Стр.: 889-894

4. 8ОМЕ 
РЕСЦЙІАКІТІ
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апС ТесЬпо1оду 
(Епд1і8Іі 
Тгап81аИоп оГ
КІіітіуа і
ТекЬпо1одіуа)

Е8 ОГ
СОНЕКЕОТ
8І.О\Е- 
\ЕЕТКО\ 
8САТТЕКІИО
ВУ
СКУ8ТАЬ8 
\\тін 
^I8Р^АСIVЕ
ІМРЦКІТІЕ8 
АКБ
ВЕкЕСТІСЖ-
КЦЕЕ8 ГОК 
8ЕЕЕ- 
ЕКЕК(У
РНОКОК 
ОРЕКАТОК. -
ГІ2ІКА 
ТУЕКОООО 
ТЕкЛ Том: 
20 Випуск: 5
Стр.: 1354
1359

5. -
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СООТКІВЦГП 
ОУ ОГ 
ААИАКМОА! 
зМ То 
АЗУММЕТК 
У ОГ Х-КАУ- 
ЗСАТТЕІААА 
ВУ ІІЗГАГ 
СКУЗТАЬЗ.
ГІ2ІКА 
ТУЕКРООО 
ТГГА Том: 
18 Випуск:
10 Стр.:
2971-2974
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5. Середа Володимир
Володимирович

6 1. Маїїіетаїісаі 2
тодеіііпд оГ Ііеаі 
апсі та88 1гап8Гег
ргоСЄ88Є8 ІП 
\уа81е\уа1ег 
Ьіоіодісаі 
ігеаїтепі 8у81епі8. 
2018. Виідагіап 
СИетісаі 
Соттипісаііоп8

2. Ке81ога1іоп оГ 
СОГГЄСІПЄ88 апсі 
Ітргоуетепі оГ а 
тоСеі Гог Гііт 
сопСеп8а1іоп 
іп8ІсІе 1иЬе8. 2018 
Виідагіап 
СИетісаі 
Соттипісаііоп8

3. І ІусІгосІупатіс8 
апсі Ііеаі 1гап8Гег 
іп а сепІгіГидаі 
Гііт есарогаїог. -

1. 
СОАІЖА8АТ 
ІОУ Ш8ГОЕ 
8МООТН 
НОКІ2ООТА 
Ь ТОВЕ8 Расі 
2. 
Iтр^ОVетепі 
оГ Неаі 
Ехсііапде 
РгедісНоп. - 
ТІІЕІКМАЕ 
8СІЕЖЕ 
Том: 21 
Випуск: 3 
Стр.: 1479
1489

2.
СОУВЕУ8АТ 
ІОУ ІА8ІВЕ 
8МООТН 
НОКІ2ООТА 
Ь ТОВЕ8 Расі 
1. 8иіл;еу оГ
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2018 Виїдагіап 
СІетісаІ 
СоттитсаНопз.

4. Сопдепзагіоп 
іп8іде 8тоо1Іі 
Іюгі/опіаі ШЬе8: 
Раг1 2. 
ітргохетепі оГ 
Іеаі ехсІіапде 
ргедісНоп. 2017 
ТІегтаІ Зсіепсе.

5. Сопдеп8а1їоп 
іп8ІСе 8тоо1Іі 
Іюгі/опіаі 1пЬе8: 
Рагі 1. Вигхеу оГ 
ІІіе теіІюсВ оГ 
Ііеаі-ехсІїапде 
ргедісііоп. 2015 
ТІегтаІ Зсіепсе.

ІІіе МеіІюсВ оГ
Неаі-Ехсіапде 
РгеСісІіоп.
ТІІВИМЛВ 
8СІЕЖЕ
Том: 19
Випуск: 5
Стр.: 1769
1789

6. Будівництва та 
архітектури

Водопос 
тачання, 
водовідв 
едення

Мартинов Сергій
Юрійович

6 1. ТесІпоІодісаІ 
пюсіе! оГ ххаіег 
сопіасі ігоп
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та 
бурової 
справи

гетіоеаі. -

2018 .Іоигпаі оГ 
^аіег апй Ьапй 
□еуеіортепі

2. Маїїіетаїісаі 
тосеіііпд оГ 
гедепегаїіоп ііе 
йііегіпд шедіа 
Ьей оГ дгапиіаг 
Йі1ег8.

2018 АсІ\;апсе8 іп 
Мосеіііпд апс 
Апаіу8і8 С

3. АРРіісаїіоп оГ 
ехрапйей 
роіу81угепе Гіііег 
Гог іегііагу 
ігеаїтепі оГ 
йоте81іс \еа81е 
еГйиепІ іп ііе ЦК. 
2017. .Іоигпаі оГ 
^аіег апй Ьапй
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□еуеіортепі

4. А 8іти1а1іоп 
81иСу оГ 8игГасе 
\уа1ег ригіГуіпд 
ІІігондІї а 
роІу81угепе Гоат 
Гіііег. 2017 
Еа8іегп-Еигореап 
.ІоигпаІ оГ 
Епіегргі8е 
ТесІпо1одіе8

5. Епегду 8аVІпд 
іп \уа1ег ігеаїтепі 
іесЬпо1одіе8 ууіііі 
роІу81угепе Гоат 
ГІІІЄГ8. 2016. 
.ІоигпаІ оГ Ааіег 
апС капсі 
^еVе1ортепі

7. Техноло 
гії 
будівель 
них

Дворкін Леонід
Йосипович

27 1. А теїіюсі Гог 
Се8ідп оГ ІіідІі 
81гепд1І сопсгеїе 
сотро8іііоп

31 1. А теіІос
Гог Се8ідп оГ
Індії 81гепд1І
сопсгеіе
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виробів і 
матеріал 
ознавств 
а

соп8іСегіпд сигіпд 
ІетрегаВіге апС 
сіигаїіоп. 2018 
Соп81гис1іоп апсі 
ВиіІСіпд 
Ма1егіаІ8.

2. АррІісаНоп 
агеа8 оГ 
рІЮ8рІіодур8ипі іп 
ргоскісііоп оГ 
тіпегаї ЬіпСег8 
апС сотро8іїе8 
ЬазеС оп ІІіет: А 
геуіе\у оГ ге8еагсИ 
ге8ііІК -2018 
МАТЕС \\ еЬ оГ 
СопГегепсе8

3. НуСгаііоп 
сІіагас1егі81іс8 апС 
8ігисіиге 
Гогтаііоп оГ 
сетепі ра8іе8 
сопіаіпіпд

сотро8іііоп 
соп8ІСегіпд 
сигіпд
Іетрегаїпге 
апС Спгаїіоп.
СОВЗТІВ'СТІ 
ОН А\В 
ВІЛІС СІМ'Ї 
МАТЕКІЛЬЗ
Том: 186 
Стр.: 731-739

2. -8іпд Сігапііе 
Зійіпд8 Гог 
РгоСисіпд 
VіЬ^о-Р^е88еС 
Гіпе-бгаіпеС 
Сопсгеіе.
КЗСЕ
СОВКНАВ ог 
СГУІЬ 
ІЛУІАМА 
О Том: 21 
Випуск: 6 
Стр.: 2252-

66



теїакаоїіп. 2018.

МАТЕС АеЬ оГ 
СопГегепсе8

4. и8Іпд дгапііе 
8Їйіпд8 Гог 
ргоСисіпд уіЬго- 
рге88еС Гіпе- 
дгаіпесі сопсгеїе. 
2017. К8СЕ 
.ІоигпаІ оГ С^іі 
Епдіпеегіпд

5. ЛсІІіе8і\;е апС 
сойе8^е 
ргорейіе8 оГ діие 
сетепї тогїаг8 
\\йіі аскііііоп оГ 
огдапіс-тіпегаї 
тодійег8. 2014 
МаїегіаІ8 апсі 
І)е8ідп

2258

3.
Віі81аіпаЬіІі1у 
оГ дур8ит 
ргоскісВ а8 а 
соп8йисйоп 
таїегіаі.
М.ХІАІкЛВІ 
ЬІТУ ОР 
СОК8ТВ.ИСТІ 
ОК
МАТЕКІЛЙ8, 
2КБ ЕОГПОК 
Серия книг:
ШаосІІіеасІ 
РиЬІі8Ііпд 
8егіе8 іп С^іі 
апсі Зїшсїигаї 
Епдіпеегіпд 
Том: 70 Стр.: 
643-681

4. Адйе8^е 
апсі соке8іуе
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ргорегііе8 оГ 
діие сетепї 
тоііаі'8 \\'і1Іі 
ассіїіоп оГ 
огдапіс- 
тіпегаї 
тодійег8. 
МАТЕКІАЙ8 
& ^Е8I6N 
Том: 53 Стр.: 
588-595

5. и8іпд 
таїІетаїісаі 
тойеїіпд Гог 
се8ідп оГ 8еіГ 
сотрасїіпд 
Іііції 81гепд1Іі 
сопсгеїе \\'і!Іі 
теїакаоїіп 
айтіхіиге. - 
СОХМ'їи.'СІ'І 
ОК АМ) 
ВЦ^ШО 
МАТЕКІАЙ8
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Том: 37 Стр.:
851-864

8. Охорони 
праці та 
безпеки 
життєдія 
льності

Филипчук Віктор
Леонідович

8 1. -Арріісаііоп оГ 
ехрапСеС 
ро1у8іугепе Гіііег 
Гог іегііагу 
ігеаїтепі оГ 
Соте8ііс ^а8іе 
еГйиепі іп ійе ЦК 
-2017 .Іоигпаі оГ 
^аіег апС І .апсі 
^еVе1ортепі

2. -Сотриіег 
тосіеііпд оГ ^аіег 
сіеапіпд іп 
\уеііапс1 іакіпд 
іпіо ассоипі оГ 
8ийо8іоп апд 
соІтаіаііоп-2018 
Еа8іегп-Еигореап 
.Іоигпаі оГ 
Епіегргі8е 
Тесйпо1одіе8
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3. Еїесігосйетісаї 
\аіег 8ойепіпд іп 
а діарЬгадт 
еїесігоїухег

-2017 Еа8іет -
Еигореап .Іоигпаї 
оГ Епіегргі8е
Тесйпоїодіе8

4. -Каііопаїіхаііоп 
оГ іесЬпоїодісаї 
8сйете8 іо ригіГу 
теіаї-сопіаіпіпд 
ппіИісотропепІ 
тйи8ігіаї
\а8іе\аіег

-2002 КІіітіуа і 
ТекЬпоїодіуа
Vоду

5. -Тгеаітепі оГ 
дакапіс рїапі 
\\в81е \аіег іо 
гетоуе Ііеауу
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теіаі іоп8 -1986 
ЗоVІеі .Іоигпаі оГ 
Ааіег СІїеіішІгу 
апсі Тесіпоіоду 
(ЕпдІІ8Іі 
Тгап8Іаііоп оГ 
КІітіуа і 
Текіпоіодіуа

9. Архітект 
ури та 
середови 
щного 
дизайну

Лушнікова Наталія
Валеріївна

4 1. -Арріісаііоп 
агеа8 оГ 
рІіо8рІіодур8ит іп 
ргоСисііоп оГ 
тіпегаї ЬіпСег8 
апС сотро8ііе8 
Ьа8ес оп іІет: А 
геуіе\у оГ ге8еагсІ 
ГЄ8иІІ8

-2018 МАТЕС 
АеЬ оГ
СопГегепсе8

2. -НуСгаііоп 
сІагасіегі8ііс8 апС 
8ігисіиге

2 1. - 
Зи81аіпаЬіІі1у 
оГ дур8ит 
ргоскісА а8 а 
соп8ігисііоп 
таіегіаі - 
ЗОЗТАШАВІ 
^IТУ ОГ 
СХ'ЖЗТЕОСТІ 
ОN 
МАТЕЕІАЕЗ, 
2АЮ ЕОПТОИ
Серия книг: 
АоосІІіеасІ
РиЬІЇ8Іііпд 
Зегіе8 іп С^іі
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Гогтаііоп оГ 
сетепі ра8іе8 
сопіаіпіпд 
теіакаоїіп -2018 
МАТЕС \\ еЬ оГ 
СопГегепсе8

3. -Ц8іпд 
таШетаіісаї 
тоСеїіпд Гог 
Се8ідп оГ 8еїГ 
сотрасііпд Ііідії 
81гепд11і сопсгеіе

теіакаоїіп 
аСтіхНіге -2012 
Соп8ігисііоп апС 
ВиіїСіпд МаіегіаЇ8

4. -Ргорег1іе8 оГ 
ІіідІї-реїТоппапсе 
сопсгеіе х\ИІі 
сотро8ііе 
теіакаоїіп-Ьа8еС 
аСтіхНіге -2005 
Кеер Сопсгеіе

апС ЗішсШтаї 
Епдіпеегіпд 
Том: 70 Стр.: 
643-681

2. -Ц8іпд 
таїїіетаїісаї 
тоСеїіпд Гог 
Се8ідп оГ 8еїГ 
сотрасііпд 
Ііідії 81гепд11і 
сопсгеіе х\ИІі 
теіакаоїіп 
аСтіхіиге.
СОКМ'Ш. ТІ'І 
ОК АМ) 
ВІЛкОІМ'і 
МАТЕКІАЬЗ
Том: 37 Стр.: 
851-864
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АПгасІіхе -
РгосееСіпд8 оГ ІІіе 
ЙЬ 8утро§шт 
2005

10. Мостів і 
тунелів, 
опору 
матеріал 
ів і 
будівель 
ної 
механіки

Трач Володимир
Мирославович

37 1. ВіаЬіІіІу оГ 
ІПІ1О111ОЦЄПЄОІІ8 
СуІіпсІпсаІ 8йе118 
Опсіег ОІ8ІГІЬиІеС 
Ехіепіаї Рге88иге 
іп а Тйгее- 
І)ітеп8ІопаІ 
Віаіепіепі. 2017 
Іпіегпаїіопаї 
АррІіеС 
Месйапіс8

2. ВіаЬіІіІу апсі
Ро8ісгійса1 
Веііахіог оГ
СуІіпсІпсаІ 
Сотро8Йе 8йе1І8 
ххіїїі ^оса1
Ітрегїесйоп8 
Опсіег Ехіегпаї

16 1.
8ТАБІЙГГУ 
ОГ
І\І ІОМОСЕА
Еоиз 
СА'ЕІА'ІЖІСА

8НЕЕЙ8
САВЕЕ 
□ІВТЕІВСТЕ

ЕХТЕКЯАЬ 
РКЕ88ИКЕ Ш 
А ТНКЕЕ- 
^IМЕN8ЮN 
АЬ 
8ТАТЕМЕКГ.

ЮТЕКЯАТЮ
ААЕ 
АЕЕЕІЕІ) 
МЕСНАМС8
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Рге88иге -2016 
Іпіегпаііопаї 
АррїіеС 
МесИапіс8

3. -ТІїе ТІїеогу оГ 
ЗіаЬіЇііу оГ 
СуЇіпСгісаЇ 
Сотро8ііе 8ИеїЇ8 
Кеу^ИеС -2015 
Іпіегпаііопаї 
АррїіеС 
МесИапіс8

4. Аррїісаііоп оГ 
ІІіе ііто8Гепко- 
тіпСЇіп ІІіеоіу іо 
ІІіе саїсиїаііоп оГ 
попїіпеаг 
СеГогтаііоп апС 
8іаЬіїііу оГ 
апі8оігоріс 8ИеЇЇ8. 
2015 МесІіапіс8 
оГ Сотро8ііе 
Маіегіаї8

Том: 53
Випуск: 6
Стр.: 623-638

2. ЗіаЬіЇііу апС 
Ро8ісгііісаї 
Веііасіог оГ 
СуЇіпСгісаЇ 
Сотро8ііе 
8ИеЇЇ8 \\'і!Іі 
^осаї 
ІтрегГесііоп8 
ШСег Ехіегпаї 
Рге88иге.
ШТЕККАТЮ

АРРЕІР'І) 
МЕСНАМСЗ
Том: 52
Випуск: 6 
Стр.: 624-634

3. ТНЕ 
ТНЕОКУ ОГ 
ЗТАБІГІТУ
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5. СиЬіс 
попїіпеагііу іп іІе 
е^^аііоп8 оТ іІе 
ІІіеогу оТ 
аПІ8ОІГОрІС 8ІЄІІ8.

2012 Іпіегпаііопаї 
АррїіеС 
МесІапіс8

ОГ 
СУРІА'ІЖІСА

СОМРО8ІТЕ 
8НЕ^^8
ВЕА'ІМТЕІ). - 
ЮТЕККАТЮ 
УАЕ 
АРРЕІЕІ) 
МЕЕ'НААІЕ'Е
Том: 51 
Випуск: 4
Стр.: 449-460

4. Аррїісаііоп 
оТ іІе
Тіто8Іепко- 
МіпсІІіп 
ТІк'оіу іо іІе 
Саїсиїаііоп оТ 
Шпіінеаг 
БеТогтаііоп 
апС ЗіаЬіїііу оТ 
АпІ8оігоріс 
8ГеїІ8. -
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МЕСНАМСЗ
ОГ
СОМРОЗІТЕ 
МАТЕКІАЬЗ
Том: 51
Випуск: 2
Стр.: 157-168

5. ЗТАВІЕІТУ 
ОГ
СУЬІКБКІСА

АМЗОТКОРІ
С ЗНЕ^З
В\ВЕЕ
АХІАЕ
РКЕЗЗБКЕ Ш
ТНКЕЕ- 
^IМЕNЗЮN 
АЬ
ЗТАТЕМЕКГ. 
-ОРІК
МАТЕКІАЕІУ
І ТЕОКІА
ЗРОКИБ-
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ЗТКЕ^ТН 
ОГ 
МАТЕКІАЙ8
А№
ТНЕОКУ ОГ 
зтнис'тикг 
8 Випуск: 94
Стр.: 126-138

11. Гуртовий Олексій
Григорович

11 1. ІХ'ГопііаІіоп оГ 
Нотодепеоп8 апд 
МиІІіІауегесІ 
СоVегіпд8 
^опді1^діпа1 
ІХ'ГесВ оп а Кідід 
Еоііпсіаііоп. -

2016. МесИапіс8 
оГ Сотро8ІЇе
Ма1егіаІ8

2. Ап ипйехигаї 
геГіпед тодеї оГ 
сІс'ГогтаІіоп оГ 
тиіІіІауегеС 
рІа1е8 оп ап

2 1. 
□ЕГОКМЛТІ 
ОN ОГ 
НОМООЕИЕ 
овз аю 
МиЕТІЕАУЕ 
КЕ^ 
СОУЕКШОЗ 
УІТІІ
І.ОМ'ІГГЕЮШ 
АЙ ^ЕГЕСТ8 
ОN А КІОТО 
ГОЦШАТІО 
N.

МЕСНАМС8
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ипсІеГоппаЬІе 
Гонпсіаііоп. -

2006 МесІіапіс8 
оГ Сотро8ІЇе 
Ма1егіаІ8

3. Оп аІІо\\'апее
Гог а сго88 
гескісііоп іп ІІіе 
11іеогіе8 оГ 
тиІІіІауег 8ЙеІІ8 
апсі рІаіе8. 2001. 
РгікІасІпауа 
Мекіїапіка.

4. РаїегаІ 
сопігасНоп іп 
11іеогіе8 оГ 
тиІІіІауегесІ 8ЙеІІ8 
апсі рІаіе8. 2001. 
ІпІегпаІіопаІ 
АррІіей
Мескапіс8.

5. СопІіпнаІ

ОГ 
СОМРОЗІТЕ 
МАТЕКІАРЗ
Том: 52 
Випуск: 2
Стр.: 189-198

2. Ап 
ипйехигаІ 
геГіпесІ тосІеІ 
оГ сІеГоппаІіоп 
оГ тиІІіІауегесІ 
рІаІе'8 оп ап 
ипсІеГоппаЬІе 
Гоипсіаііоп. 
МЕСІІАМСЗ 
ОГ 
СОМРОЗІТЕ 
МАТЕКІАЕЗ
Том: 42 
Випуск: 5
Стр.: 451-458.
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тосіеі Гог 
Іпуе8іі§а1іоп оГ 
рІу8ісаІІу 
попііпеаг 
сІеГоппаІіоп оГ 
оіНоІгоріс 
8апсІ\\'ісІі ріаіе8. 
2000. Мекіапіка 
КотрохіНукк 
Маїегіаіоу

12. Кундрат Микола
Михайлович

26 1. Жм'кіпд 
РепдИ оГ а І Іідії- 
МоскіІіі8 кіпеаг 
Іпс1и8іоп ккісіег 
Не Лсііоп оГ 
Сопсепігаїесі 
Сусііс Рогсе8 
^іИіп Не 
Ргате\огк оГ 
Ріапе РгоЬІет.

2016 Ма1егіаІ8 
Зсіепсе

2. кітіїіпд

2 1. Жм'кіпд 
кепдИ оГ а
І ІідІі-МоскіІіі8 
^іпеа^
Іпс1и8іоп 
ккісіег Не 
Лсііоп оГ
Сопсепігаїесі
Сусііс Рогсе8 
^іИіп Не 
Ргате\огк оГ 
Ріапе РгоЬІет. 
МЛТЕКІЛЬЗ 
8СІЕЖІЕ
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едшІіЬгіит апсі 
Ггасіпге іп ап 
оіїіюігоріс Ьосіу 
сопіаіпіпд а ііііп 
гідісі іпс1и8Іоп -

2006 МаіегіаЇ8 
Зсіепсе

3. Оп іп іііаі 
дго\\ііі оГ іііе 8Ііде 
Ьапд іп іііе 
пеідЬЬогкоод оГ 
ап іпс1и8іоп оп ііе 
тесііа іпіегГасе.

2002 Рпкіасіпауа 
Мекіапіка

4. -Оп ііе іпіііаі 
сіеуеіортеп! оГ 
ііе 8Іір ЬапсІ пеаг 
ап іпс1и8іоп іп ііе 
іпіегГасе. -

2002 Іпіегпаііопаї 
Аррїіед

Том: 52 
Випуск: 1
Стр.: 72-82

2. кітіїіпд 
едшІіЬпит 
апсі Ггасіиге іп 
ап огіїоігоріс 
Ьосу 
сопіаіпіпд а 
ііііп гідісі 
іпсїшіоп.
МАТЕКІАЬЗ 
8СІЕЖІЕ
Том: 42 
Випуск: 2
Стр.: 220-232
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МесІапіс8

5. Е1а8іорїа8ііс 
е^иіІіЬ^іит оГ а 
сотро8іііоп 
сопіаіпіпд ап 
еїа8ііс ііідії- 
І1ЮСкі1іІ8 
іпсїи8іоп. 2002.
Маіегіа18 Зсіепсе

13. Подворний Андрій
Володимирович

5 1. ЗіаЬіїііу оГ 
ІпІотодепеои8 
СуїіпСгісаї 8ке118 
ккісіег Оі81гіЬиІеС 
Ехіегпа1 Рге88иге 
іп а Тігее- 
І)ітеіі8іопа1 
Зіаіетепі.

2017 Іпіетаііопа1 
Арр1іес 
Месіапіс8

2. 8іаЬі1ііу оГ 
су1іпскіса1 8Іе118
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ітиіе оГ ГіЬгои8 
сотро8ІЇе8 
опе 8утте1гу 
ріапе. 2005. 
Ргікіайпауа 
Мекіапіка

3. ЗіаЬіІіїу оГ 
суііпсігісаі 8ІеІІ8 
ітиіе оГ ГіЬгоіі8 
сотро8ІЇе8
опе 8уттеігу 
ріапе. 2005.
Іпіегпаїіопаі 
Аррііес 
Месіапіс8.

4. ЗіаЬіІіїу оГ 
Іатіпаіей 8ІеІІ8 
ітиіе оГ таіегіаІ8

опе ріапе оГ 
еіа8ііс 8утте1гу.

2004. Ргікіагіпауа 
Мекіапіка.
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5. 8іаЬі1ііу оГ 
1атіпаіес 8Ие118 
піасіе оГ таіегіа18 
\\'і11і опе р1апе оГ 
е1а8ііс 8уттеігу.

2004.
Іпіетаііопа1 
Арр1іес
МесИапіс8
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14. Механічний Розробк 
и 
родовищ 
та 
видобув 
ання 
корисни 
х 
копалин

Корнієнко Валерій
Ярославович

5 1. Р1ту8ісо- 
тесіїапісаі апС 
сРетісаІ 
сІіагас1еп81іс8 оТ 
атЬег. 2018. 
8о1ід Віаіе 
РІіепотепа

2. Ехатіпіпд 
карне оТ ІІіе 
ргосе88 оТ Ііеаху 
піекіІ8 сІІ81пЬи1іоп 
іп іесЬподепіс 
р1асег8 аі 
Ііусігаиііс тіпіпд. 
2017. Еазіегп- 
Еигореап .ІоигпаІ 
оТ Епіеірте 
ТесИпо1одіе8

3. Ре8пІ18 оТ 
ехрегітепіаі 
8Шдіе8 оТ атЬег 
ехігасііоп Ьу 
ІіускотесІїапісаІ

4 1.
МО^Е^INО 
ТНЕ
РОКМЛТІОК 
ОР НІОН 
МЕРЛІ.
СОЛСЕЛТКЛ
ТІОК /,О\І Л 
Ш МЛК- 
МЛБЕ 
^ЕРО8IТ8.
МІЛІЛО ОР 
МІЛЕКЛІ.
^ЕРО8IТ8
Том: 12
Випуск: 2
Стр.: 76-84

2. ЛВЛРТІУЕ 
ОРТІМЛЬ 
СОЛЛКОІ.
8У8ТЕМ ОР 
ОКЕ І ,ЛКОЕ 
СКШНШС 
РКОСЕ88.
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теїіюсі іп 
Пкгаіпе. 2016 
Еа81егп-Еигореап 
.Іоигпаі оГ 
Епїегргі8е 
Тесіпоіодіе8

4. Ке8еагсІ ге8иІ18 
ргооіпд їіе 
серепгіепсе оГ їіе 
соррег сопсепігаїе 
атоип1 гесооегесі 
Ггот Ьа8аІ1 га\ 
таїегіаі оп їіе 
еіесїгіс 8ерага1ог 
Гіеіс іпїеп8іїу. 
2016. Еа81егп- 
Еигореап .Іоигпаі 
оГ Епїегргі8е 
Тесіпоіодіе8.

5. Мосеііпд оГ 
оіЬго 8сгеепіпд аї 
Гіпе сіа88іГісаїіоп 
оГ теїаіііс Ьа8аії

КЛОЮ
Е^ЕСТКОNIС 
З СОМРЦГГЕК 
8СІЕНСЕ
СХЖТІКОЕ
Випуск: 1
Стр.: 159-165.

3. ТНЕ 
КЕЗЦЬТЗ ОР 
МАОНЕТІС 
8ЕРАКАТІОН 
и8Е Ш ОКЕ 
РКОСЕ88ШО 
ОР
МЕТАЕЕІЕЕІК 
Оиз к\\е 
ВАЗАЬТ ОР 
VО^¥N 
КЕОІОН -
МІНІНО ОР
МІНЕКАЬ 
БЕРО8ІТ8
Том: 10
Випуск: 3
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(Воок Сііаріеґ). - 
2015 №\х 
ВехеІортеп18 іп 
Міпіпд 
Епдіпеегіпд 2015: 
Тііеогеїісаі апС 
Ргасіісаі Воіиііопн 
оГ Міпегаї 
Ке8оигсе8 Міпіпд

Стр.: 77-83

4. КЕ8ЦЬТ8 
ОР 
КЕ8ЕАКСН 
ШТО АМВЕК
МШІМ'і ВУ 
НУ^КОМЕС 
НАNIСА^ 
МЕТІІОІ).
МІМШ'і ОР 
МШЕИЛЕ 
^ЕРО8IТ8
Том: 11
Випуск: 1
Стр.: 93-99

15. Маланчук Зіновій
Романович

10 1. МоСеІіпд ІІіе 
ргосе88 оГ 
ІіусІгопіесІїапісаІ 
атЬег ехігасііоп. 
2018. Е38 \\ еЬ оГ 
СопГегепсе8

2. МоСеІіпд оГ ІІіе 
Сіуіппсііхе

6 1. МоСеІіпд оГ 
1Ве Ріуіппсііхе 
деоіодісаі ГаиІІ 
іпйиепсе оп
ІІіе ехріоііаііоп 
\уеіІ8 8іаЬіШу 
Сигіпд 
ипСегдгоипС
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деоіодісаі ТаиЙ 
іпТІиепсе оп Не 
ехрІоіІаІіоп \хеІІ8 
8іаЬіІііу Сигіпд 
ипсіегдгоипсі соаІ 
да8Їйсаііоп. 2018. 
Лгсіїіхе оТ СіуіІ 
апсі МесИапісаІ 
Епдіпеегіпд

3. Рйу8Їсо- 
піесІїапісаІ апсі 
сІетісаІ 
сІіагас1егі81іс8 оТ 
атЬег. 2018. 
8оІій Віаіе 
Ріепотепа

4. Впк81ап1іа1іоп 
іпіо Ма88 апс 
Неаі ВаІапсе Тог 
ОпсІегдгошісІ СоаІ 
Оа8Їйсаііоп іп 
РаиІйпд 2опе8 - 
2018 Іп/упіегіа

соаІ 
да8Їйсайоп. 
ЛКСНІУЕЗ 
ОР СІУІЬ 
ЛКБ 
МЕСНЛКІСЛ

ЕКОІКЕЕКІК 
О Том: 18 
Випуск: 4 
Стр.: 1183
1197

2. 
8иЬ8!:апйайоп 
іпіо Ма88 апс 
Неаі ВаІапсе 
Тог 
ОпсІегдгошісІ 
СоаІ 
Оа8іТісаііоп іп 
РаиІйпд 2опе8. 
-ІК/УМЕКІЛ 
МІКЕКЛЬКЛ
-.ІОІЖКЛк
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Міпегаїпа

5. Ргіпсір1е8 оГ 
госк рге88иге 
епегду и8аде 
Сигіпд 
ипСегдгоипС 
тіпіпд оГ 
Серо8ІЇ8. 2017 
№икоууі Vі8пук 
№18іопаІпоІю
І Іігпусіюію 
ипіуеі'8у1екі

ОР ТНЕ 
РОЬІЗН
МІЖІКАк 
к\(.і1\кк[<1\
О 8ОСІЕТУ
Випуск: 2 
Стр.: 289-300

3.
МО^Е^INО 
ТНЕ
РОКМАТТОН
ОР НІОН
МкТАк
СОЖЕОТКА
ТЮИ /О\кк 
Ш МАН-
МАБЕ 
^ЕРО8IТ8. 
МІМШ'і ОР
МІЖІКАк 
^ЕРО8IТ8
Том: 12
Випуск: 2
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Стр.: 76-84

4. КЕ8иЬТ8
ОР 
КЕ8ЕЛКСН 
ІКТО ЛМВЕК 
МШІКО ВУ
ІІУІЖОМЕС
НЛКІСЛЬ
МИТНОЇ). -
МІКІКО ОР 
МІКЕКЛЬ 
^ЕРО8IТ8
Том: 11
Випуск: 1
Стр.: 93-99

5.
МЛТНЕМЛТІ 
СЛЬ
МОНЕТІМ'І
ОР 
НУ^КА^^IС 
МІКІКО
РКОМ
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РЕАСЕЕ
[ )ЕР( )ЕП'Е ОГ 
МПАЕЕАЕЕ. - 
МІМАА ОГ 
МПАЕРАР 
^ЕРО8IТ8
Том: 10
Випуск: 2
Стр.: 18-24

16. Будівель 
них, 
дорожні 
х, 
меліорат 
ивних, 
сільсько 
господар 
ських 
машин і 
обладна 
ння

Налобіна Олена 
Олександрівна

5 1. ТИеогеІісаІ 
Іпуезіідаїіоп оТ 
Рге88иге 
ОІ8ІгіЬи1іоп іп а 
МиІІі-ТураІ 
Тїап8рой Впіі. - 
2018 Асіа 
ТесИпоІодіса 
АдгісиІІигае

2. Апаїуіісаї 
і№Є8І:іда1:іоп оТ 
іИе іпіегасііоп оТ 
іИе 8шіПо\\'ег 
81ет \і1И іИе
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Іаіегаї 8игГасе оГ 
ІІіе геарег їійег. - 
2018 АМА'ІЕІІ - 
АдгісиІІигаІ 
Епдіпеегіпд

3. Ке8еагсІ оГ ІІіе 
Супатіс тоСеІ оГ 
ІІіе ГІах 8іет8 їіпе 
аггапдіпд 
тесІапі8т. 2017.
ІАМАТИІ - 
АдгісиІІигаІ 
Епдіпеегіпд

4. ТІе ге8еагсІ 
сопсері оп ІІіе 
хсеесііпд ргосе88 
апС іІе сопіасі 
асііоп тасІіпе8. 
2017. ІАМАТИІ
- АдгісиІІигаІ 
Епдіпеегіпд.

5. ТІеогеіісаІ 
геа8опіпд оГ ііе
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соиріапі 
едшртепі скит 
розіііоп гезресі^е 
іо ІІіе сні ркіпК 
2015 ШМАТЕН - 
АдгісиІІигаІ 
Епдіпеегіпд

17. Науменко Юрій
Васильович

13 1. -Тії е іитЬІіпд 
тіїї гоіаііоп 
8іаЬі1ііу

2018 №икоууі
Vі8пук 
Каі8Їопа1поИо
І Іігпусіїоііо
ЦпіуегауіеШ

2. -МоСеІіпд а 
11о\у раііегп оГ ІІіе 
дгапиїаг ГіІІ іп ІІіе 
СГО88 зесііоп оГ а 
гоіаііпд сйатЬег - 
2017 Еазіегп-
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Еигореап .ІоигпаІ 
оТ Епіегргі8е
ТесИпоїодіе8

3. -Мойеїіпд оТ 
Тгасіиге 8игТасе оТ 
іИе дпа8і 8о1ід- 
Ьоду хопе оТ 
тоііоп оТ іИе 
дгапиїаг Тіїї іп а 
гоїаііпд сИатЬег

-2017 Еа8іегп- 
Еигореап .ІоигпаІ
оТ Епіегргі8е 
ТесИпоїодіе

4. ТИе гоїаііпд 
сИатЬег дгапиїаг
Й11 8Ііеаг їауег 
Т1о\ 8іти1аііоп -

2017 Еа8іегп- 
Еигореап .Іоигпаї 
оТ Епіегргі8е
ТесИпоїодіе8
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5. -ТІе гедіте 
Иу8ІЄГЄ8І8 оГ
VІ8СО^8 І1о\\' \\'іїІ1 
Ггее 8іпГасе іп 
гоїаїіпд Іюгі/опїаІ 
суІіпСег -2004 
Іпїе'піаїіопаІ 
.Іоигпаі оГ НІпіС
МесІапіс8 
Ке8еагсЬ

18. Економіки та 
менеджменту

Економі 
чної 
кібернет 
ики

Грицюк Петро
Михайлович

10 1. Маїїіетаїісаі 
тосіеіііпд оГ дгаіп 
ргоскісїіоп 
ргоГіїаЬіІіІу іп 
Пкгаіпе їакіпд 
іпїо ассоипі гі8к8. 
2017.
Іпїе'піаїіопаІ 
.Іоигпаі оГ КІ8к
А88Є88тепї апС 
Мападетепї

2. Капе едпаїіоп
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Тог деТогтед 
сііатопсі-їіке 
сгу8іаїїіпе 
8етісопдисіог8.

1994 Ки88іап 
РИу8іс8 .Іоигпаї

3. Ке8опапі 
і^ап8Vе^8е 
діТТегепііаї 
сопскісііуііу оТ 
Ііеауу Иоїе8 іп р- 
іуре діатопд апд 
8іїісоп іп йеїд8 
ЕЦНЦ [001]. -1993 
Ки88іап Рйу8іс8 
.Іоигпаї

4. Оепегаїіхед 
Капе тодеї Тог 
іііе Ьапд 8ресігит 
оТ діатопд-їіке 
8етісопдисіог8. 
ШпрагаЬоїісііу 
апд апі8оігору оТ

95



1І1Є дї§рЄГ8І0П 
ге1а1іоп8. -

1992 Ки88Їап
РИу8ЇС8 .ІоигпаІ

5. ТІїгее 1уре8 оГ 
Ііеаоу коіе8 іп 
сііатопсі-ііке 
8Є111ІСОПікіСІОГ8 іп 
попдиапіі/іпд 
тадпеїіс Йе1д8. -

1992 Ки88Іап
Рку8ІС8 .ІоигпаІ

19. Трудови 
х 
ресурсів 
і 
підприє 
мництва

Міщук Галина
Юріївна

5 1. Іпсоте 
іпедпаїііу апсі і18 
соп8е^^епсе8 
\і1кіп іке 
кгатехоогк оГ 
8осіа1 ^^8іісе. - 
2018 РгоЬІету 
Екого/хооді

2. Нитап саріїа! 
Гас1ог8 апсі

2 1. Іпсоте
Іпедпаїііу апсі
ІЇ8
Соп8е^^епсе8 
хеіііііп іііе' 
Егателеогк оГ 
Зосіаі ^^8'іісе. 
-РКОВ^ЕМУ 
[■КЖО/АЕО.І
И Том: 13
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гетипегаїіоп:
Апа1у8і8 оГ 
ге1аїіоп8, 
тоСеІІіпд оГ 
іпііпепсе. 2017. 
Ви8іпе88: ТІеогу 
апсі Ргасїісе.

3. То\\'агсІ8 
8и8іаіпаЬ1е 
есопотіс 
сіесеїортепї VІа 
8осіа1 
епїгергепеиі'8Ііір. 
2017. .Іоигпаі оГ 
Весигіїу апсі 
Ви8їаіпаЬіІіїу
І88ие8

4. Кпохсіесіде 
тападетепї 
8У8їет8: І88ие8 іп 
епїегргі8е Іитап 
саріїаі 
тападетепї

Випуск: 2
Стр.: 131-138

2.
К\()\РІ.ЕІ)(.і
Е 
МАИАОЕМЕ 
ОТ 
8У8ТЕМ8: 
І88ЦЕ8 ІИ 
ЕОТЕКРКІ8Е
III.'МАВ 
СЛРІТЛР 
МАИАОЕМЕ 
ОТ
ІМРІЕМЕИТ 
АТІОИ ІИ 
ТКАОТІТЮИ 
ЕСОИОМУ - 
РО^I8Н 
5ОАВААР ОР 
МАИАОЕМЕ 
ОТ 8ТиОІЕ8
Том: 14
Випуск: 1
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ітріетепїаїіоп іп 
ігашіНоп 
есопоту. -2016 
Ро1і8И .Іоигпаі оГ 
Мападетепї 
ВкісІіе8

5. -Етрігісаі 
8кісІу оГ їііе 
сотГогї оГ ІМпд 
апсі \огк іпд 
епоігоптепї - 
Пкгаіпе апсі 
Еигоре: 
Сотрагаїіое 
а88Є88тепї. -2015 
.Іоигпаі оГ 
ІпїегпаїіопаІ 
ВкісІіе8

Стр.: 163-173

20. Державн 
ого 
управлін 
ня, 
докумен

Якимчук Аліна
Юріївна

2 1. А88Є88тепї оГ 
епегду роїепїіаі оГ 
адгісиїїигаї рІапї8 
а8 а Ьа8і8 оГ 
Ьіоепегдеїіс

5 1. №АТЕК 
КЕ8ОиКСЕ8 
^^А^IТУ 
СОИ8ГОЕКІИ 
О ІИ ТНЕ
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тознавст 
ва та 
інформа 
ційної 
діяльнос 
ті

тападетепі 
сіесеїортепі іп 
Пкгаіпе. 2018 
РгоЬїет8 апд 
Рег8рес1^е8 іп 
Мападетепі

2. Мападетепі оГ 
іКе паїиге 
соп8егса1іоп агеаз 
оГ Пкгаіпе'8 
Ро1Ї88уа гедіоп 
Ьа8ед оп іКе 
іпіегпаііопаї 
ехрегіепсе. 2017. 
РгоЬїет8 апд 
Рег8рес1іуе8 іп 
Мападетепі

КАТШО А8 А 
СОМРОНЕОТ 
ОГ
ЕСОМЗМІС 
8Т1МЕРАТШ 
О ЕСОБООІС 
робісу ог 
ШІ)Е8ТІ<1АР 
ЕОТЕКРКІ8Е 
8. - 
8СІЕОТІГІС 
ВЕРРЕТШ
ОГ РОР1881А 
Випуск: 4
Стр.: 144-148

2. АРРГ1ЕВ 
РКО1ЕСТ 
АРРКОАСН 
Ш ТНЕ 
ВДІТОНАЬ 
ЕЄО^МУ: 
РКАСТIСА^ 
А8РЕсТ8. 
8СІЕОТІГІС
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ВОВГЕТІИ 
ОГ РОИ88ІА 
Випуск: 2 
Стр.: 170-177

3. КЕ6ІОИАС 
ІИИОУАТІО 
И
ЕСОИОМУ:
А8РЕСТ8 ОГ 
ЕСОИОМІС 
□ІУРГОРМЕ 
ИТ.
8СІЕИТІГІС 
ВВРРР'ТІИ 
ОГ РОИ88ІА 
Випуск: 3 
Стр.: 170-178

4. ХАТВКАР
КЕ8ОЦКСЕ8
РОТЕУГІАР
А8 
INNОVАТIVЕ 
АИБ
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ШУЕ8ТМЕК 
Т
ІЖ\ТІ.ОР\Ш 
N7
РКО8РЕСТ. 
8СІЕОТІГІС 
ВЦЬЬЕТШ 
ОГ РОШ88ІА 
Випуск: 3
Стр.: 179-186

5.
ШУЕ8ТІОАТІ 
N0 КЕУ
ТРРХПЕ ОГ 
\УЛТРР
КЕ8ОИКСЕ8 
АТТКАСТЮ 
N ЮТО
РС'ОХОМІС" 
тир\ОУРР. - 
8СІЕОТІГІС 
ВЦЬЬЕТШ 
ОГ РОИ88ІА 
Випуск: 1
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Стр.: 70-75

21. Автоматики 
кібернетики та 
обчислювальної 
техніки

Приклад 
ної 
математ 
ики

Мартинюк Петро
Миколайович

14 1. Маїїіетаїісаі 
Вітиіаііоп оГ
І ІитісІіГісаІіоп оГ 
Еайіі оп а 81оре 
апсі Саісиїаііоп оГ 
Й8 ВаГеїу І-'асІог. 
.ІоигпаІ оГ 
Епдіпеегіпд 
Рйу8ЇС8 апсі 
Тйегторйу8ІС8. 
2018

2. Оп сопіидаїіоп 
сопсІі1іоп8 іп ІІіе 
йіігайоп ргоЬ1ет8 
ироп ехІ8Іепсе оГ 
8етірегтеаЬ1е 
іпс1и8Іоп8. 2018 
ДР .ІоигпаІ оГ І Іеаі 
апсі Ма88 Тгап8Гег

3. ГіИгаІіоп 
едпаїіоп апсі 
тооетепі оГ ІІіе
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хееіііпд іпІеїТасе 
іп са8е оТ рге88иге 
ріреііпе 
Ьгеакіїїгоидії 
ипСег ііе 
сопСі1іоп8 оТ 
VагіаЬ1е рого8І1у. 
2018 .ІР Іоигпаі оТ 
Неаі апсі Ма88 
Тгап8Тег

4. А 8у81ет 
Арргоасії іо 
Маїїіетаїісаі апсі 
Сотриіег 
МоСеІіпд оТ 
Оеотідгаїіоп 
Ргосе88Є8 И8Їпд 
ГгееТет++ апсі 
Рагаііеііхаїіоп оТ 
Сотри1а1іоп8. 
2018 СуЬегпе1іс8 
апсі 8у81ет8 
Апа1у8І8
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5. Маікетаіісаї 
тоСеІІіпд оГ 8оі1 
Ма88ІР8 
СеГогтаііоп8 
ипСег ІІ8 скаіпаде. 
2018 Іпіегпаііопаї 
.ІоигпаІ оГ АррІіеС 
Маікетаііс8

22. Цвєткова Тетяна
Павлівна

6 1. ЕхІ8іепсе апС 
ппідпепе88 оГ 
8оІ\;іпд Ьошніагу 
ргоЬїет Гог дпа8і- 
їіпеаг рагаЬоїіс 
едпаїіоп \\'і11і 
іпіедгаї сопСіііоп 
оп Ггее ЬоипСагу. 
2018 ДР .ІоигпаІ оГ 
Неаі апС Ма88 
Тгап8Гег

2. Маікетаіісаї 
тоСеІІіпд оГ 8а1і 
8о1иііоп8 Гіїігаііоп 
апС оГ тоІ8іиге
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1гап8Тег іп 
8а1ига1еС -поп- 
8аІигаІеС 8оіі та88 
ипсіег ііе асііоп оТ 
уегіісаі Сгаіпаде. 
2018.
Іпіегпаііопаі 
Ми11іСі8сір1іпагу 
ЗсіепііТіс 
ОеоСопТегепсе 
Вигуеуіпд 
Оеоіоду апсі 
Міпіпд Есоїоду 
Мападетепі, 
8ОЕМ

3. Маііетаіісаі 
тосеі оТ 
поішоїііеппаі 
тоі81иге 
1гап8Тегепсе іп ііе 
Тогт оТ \уаіег апсі 
уарог іп 8оіІ8 іп 
ііе са8е оТ 
сііетісаі іпіегпаі
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ЄГо8Іоп.

2017. Раг Еа8і 
.Іоигпаї оГ 
МаіРетаіісаї 
8сіепсе8

4. МаіРетаіісаї 
тоСеІІіпд оГ 
іпйїігаііоп еГГесі 
оп ргосе88 оГ 8аїі8 
ігап8Гег іп їауегеС 
8аіигаіеС -поп- 
8аіигаіеС 8оії8. 
2017. РгосееСіпд8 
оГ іРе 2017 ІЕЕЕ 
9іР Іпіегпаііопаї 
СопГегепсе оп 
Іпіеїїідепі І)а1а 
Ас^^І8Іііоп апС 
АСоапсесІ 
Сотриііпд 
8у8іет8: 
ТесРпоїоду апС 
Аррїісаііоп8,
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ГОАЛС8 2017

5. Маїїіетаїісаі 
тосіеііпд апй 
сотриїег 
8ітиіаїіоп оГ їіе
ЙІІГаІІОП РГОСЄ88Є8 
іп еагїіі сІапі8. 
2017. Еа8їет- 
Еигореап .Іоигпаі 
оГ Еп1егргі8е
Тесйпо1одіе8

23. Обчисл 
ювально 
ї техніки

Круліковський
Борис Борисович

10 1. Ме'їІіосІ Гог 
Вїгисїиппд їіе 
Роигіег І)і8сге1е 
Со8іпе Тгап8Гогт 
іп їіе МоСиїаг 
Агіїїітеїіс оГ їіе 
Нааг Кге8їеп8оп 
ШтЬе'г-ТІїе'оге'їіс 
Ва8І8. 2018. 
СуЬегпеїіс8 апсі 
8у8іет8 Апа1у8І8.

2. Сотриїаїіопаі

6 1. -Тіе 
Вїгисїиге апсі 
Сотропепї8 оГ 
ЕтЬеддед 
ЗресіаІ 
РгосЄ88оГ8 ГоГ 
□е'їе'гтіпаїіоп 
оГ Епїгору 
8ідпаІ8 апсі 
Капдот 
Ме88аде8. 
2017 ХІІІТН
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ассеїегаіог8 Гог 
апаїод-іо-Сідііаї 
апС Сідііаї 
ргосе88іпд оГ 
8еп8ог 8ідпаї8 іп 
іпГогтаііоп 
теа8игіпд 
8у8іет8. 2018 
14іР Іпіегпаііопаї 
СопГегепсе оп 
ЛсІуапсеС ТїепсІ8 
іп 
КаСіоеїесігопіс8, 
Теїесоттипісаііо 
п8 апС Сотриіег 
Епдіпеегіпд, 
ТС8ЕТ 2018 - 
РгосееСіпд8

3. Оеуеїортепі 
апС ге8еагсР оГ 
сопуеуог 
8ігисіиге8 оГ 
Ьіпагу питЬег 
8огііпд аїдогііРт8.

ЮТЕКНЛТІО
КАЬ 
СОКЕЕКЕЖ 
Е ОН
РЕКВРЕСТІУ
Е 
ТЕСНШЬОО
ІЕ8 А\[) 
МЕТІ ІОІЗВ Ш
МЕМ8 
^Е8ЮN 
(МЕМ8ТЕСН)
Стр.: 81-84

2. 8упіЬе8і8 оГ 
а
Місгоеїесігопі 
с Зішсіиге оГ а 
ЗресіаїіхеС 
Ргосе88ог Гог 
Зогііпд ап 
Аггау оГ 
Віпагу 
НитЬег8. - 
2017 ХІІІТН
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-2018 СЕНЕ 
Ш.)і'к8Ііор 
РгосееСіпд8

4. 8упіЬе8і8 оГ а 
тісгоеїесігопіс 
8ішсіиге оГ а 
8ресіаїіхеС 
ргосе88ог Гог 
8огііпд ап аггау оГ 
Ьіпагу питЬег8. 
2017 2017 13іР 
Іпіегпаііопаї 
СопГегепсе 
РеГ8ресііУе 
ТесРпоїодіе8 апС 
Ме1ІюсІ8 іп 
МЕМ8 ^е8ідп, 
МЕМ8ТЕСН 
2017 - 
РгосееСіпд8

5. ТІе 8ішсіиге 
апС сотропепі8 
оГ етЬеССеС

ЮТЕККАТІО 
КЛк
СОНРЕКЕКС 
Е ОН
РРІЕВРкСТІУ 
Е
ТЕСНШЬОО 
ІЕ8 АЮ 
МЕТІ ІОІЗВ Ш 
МЕМ8 
^Е8I6N 
(МЕМ8ТЕСН)
Стр.: 170-173

3. МеіІоС8 Гог 
МиїііСітеп8іо 
паї Раііегп8 
Кесодпіііоп іп 
Наттіпд 
8расе. -2017 
14ТН 
ЮТЕККАТІО 
мль 
СОНРЕКЕНС 
Е: ТНЕ
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8ресіа1 ргосе88оГ8 
Гог сіеїеппіпаїіоп 
оГ епїгору 8ідпа18 
апсі гапдот 
те88аде8. -2017 
2017 13їі 
Іпїегпаііопа1 
СопГегепсе 
РеГ8ресІГУе 
Тес1по1одіе8 апсі 
Меїіос8 іп 
МБМ8 ^е8ідп, 
МБМ8ТЕСН 
2017 - 
Ргосеедіпд8

ЕХРЕКІЕЖТ 
ОГ 
^Е8ЮNINО 
АЮ 
АРР^IСАТЮ 
N ОГ ЕЛІ) 
8У8ТЕМ8 IX 
МIСКОЕ^ЕС 
ТКОМС8 
(САБ8М) 
Серия книг: 
Ехрегіепсе оГ 
^е8Ідпіпд апсі 
Арр1ісаїіоп оГ 
САП 8у8іет8 
іп 
Місгое1есїгопі 
с8-САБ8М 
Стр.: 195-198

4. 8уп1Не8і8 оГ 
Сотропепї8 оГ 
Ніді 
РегГогтапсе 
8ресіа1
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РгоСЄ88оГ8 оГ 
Ехесиііоп оГ 
АгііІтеііс апС 
Ьодісаї
Орегаііоп8
^аіа
Ргосе88іпд іп
ТІеогеіісаї апС 
Китегісаї
Ва8і8
КаСетасІег. - 
2017 14ТН 
ІКТЕККАТІО
КАЬ 
СОНРЕКЕНС 
Е: ТНЕ
ЕХРЕКІЕЖЕ
ОР 
□ЕВІЄїКІМ'і 
АНБ
ЛРРЬІСАТІО
N ОР САІ) 
8У8ТЕМ8 Ш 
МІСКОЕЬЕС
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ТКОМС8 
(САБ8М) 
Серия книг: 
Ехрегіепсе оГ 
І)е8ідпіпд апсі 
Арр1ісаїіоп оГ 
САП 8у8іет8 
іп
Місгое1есїгопі 
с8-САБ8М 
Стр.: 214-217

5. Тіе Меїіос 
їо Орїіті/е 
8ігисїига1, 
І ІагсІ\уаге апсі 
1іте 
Сотр1ехіїіе8 
СЬагасіегі8ііс8 
Ми1їі-Вії 
Аддег8 оГ 
8ресіа1 
РгосЄ88оГ8 ГоГ 
^аіа 
Епсгурїіоп. -
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2016 13ТН
ІНТЕРНАТИ)
НАР 
СОНРЕКЕНС 
Е ОН
МОЮЕЕН
РКОВЬЕМЗ 
ОР КАБІО 
ЕНОІНЕЕКІН 
о,
ТЕЕЕСОММ
ЦНІСАТІОН8 
АНО 
СОМРЕГГЕК 
8СІЕНСЕ 
(ТС8ЕТ)
Стр.: 455-459

24. Заяць Василь 
Михайлович

19 1. СотЬіпаііопаї 
питегісаї 
111ЄІІЮСІ8 \\'і1Іі 
тіпітит 
Сі8сгеііхаііоп еггог
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2013 СуЬегпеїіс8 
апсі Ву8їепі8 
Апа1у8і8

2. АрргоасІе8 їо 
Соп8їгисїіоп оГ 
Есо-ІпГогтаїіоп 
8у8іет8 Ва8ед оп 
Сотриїег 
ТесІпо1одіе8. - 
2013 Асїиа1 
РгоЬ1ет8 оГ 
Есопотіс8

3. -Лрргоасік'8 їо
Соп8їгисїіоп оГ 
Есо-ІпГогтаїіоп 
8у8іет8 Ва8ед оп 
Сотриїег 
ТесІпо1одіе8 - 
2013 Асїиа1
РгоЬ1ет8 оГ 
Есопотіс8

4. -Ко1е оГ 
іпГогтаїіоп
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іесЬпо1одіе8 іп
Гоппаїіоп оГ 
тападег'8 
81га1едіс Ііііпкіпд - 
2009 АскіаІ
РгоЬ1ет8 оГ 
Есопотіс8

5. -Зігисіиге оГ 
аніотаїесі 
ргоіесііоп 8\81ет 
Гог сотриіег 
іпГоппаІіоп Ггот 
ипаїїіііоп/есі 
ассе88 2 0 09 
АскіаІ РгоЬ1ет8 
оГ Есопотіс8

25. Комп'ют 
ерних 
наук

Карпович Іван 
Миколайович

10 1. Кіпеііс8 оГ 
Саріїїагу Зоакіпд 
іп ап 
ІпІотодепеои8 
Еіесігіс Ріеїд - 
2017 .ІоигпаІ оГ 
Епдіпеегіпд
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Р1у8іс8 апй 
ТЬегторЬу8іс8

2. -Вїисіу оГ 
сЬагасїегі8їіс8 оГ 
їііп 1ауег8 оГ а 
1іс]иісІ іп а 
попипіГогт 
е1есїгіс Гіек'І 2015 
Зигїасе 
Епдіпеегіпд апсі 
Арр1іес 
Е1есїгосІеті8їгу

3. -Ри18аїіпд 
тоїіоп оГ а 1іс]иісІ 
іп сарі11агіе8 
ипсіег їіе 
іпйиепсе оГ а 
Гогсе йе1й -

2006 .Іоигпа1 оГ 
Епдіпеегіпд 
Р1у8іс8 апй 
Тйегторйу8іс8
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4. -Іпйиепсе оГ 
еїесігіс ГіеїС оп 
Іііе гаїе оГ \аіег 
тоуетепі іп а 
\\'ісІе с]ііай/ 
саріїїагу 
ро8іїіопей аі а 
ІіПІе апдїе іо 
іогі/оп -

2003 Еїекігоппауа 
ОЬгаЬоіка
Маїегіаіоу

5. -Іпйиепсе оГ 
еїесігіс Гіе1С8 оп 
\аіег 1гап8І'ег іп 
саріїїагу іиЬе8 -

2003 Еїекйоппауа 
ОЬгаЬоіка
Маїегіаїоу

26. Вищої 
математ 
ики

Слюсарчук Василь
Юхимович

78 1. №се88агу апсі
ЗиГйсіепі
СопсІі1іоп8 Гог ііе

61 1. -
НЕСЕ88АКУ
А\[)
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АЬзоІиіе 
ІпзїаЬЇШу оГ 
8ОІИІІОП5 оГ 
^іпеа^ 
ВіГГегепІіаІ- 
ВіГГегепсе 
Е^^аііоп8 \\і11і 
ЗеІГ-АфотІ 
Орегаїог 
СоеГГісіепВ.

2018 Пкгаіпіап 
Маїїіетаїісаі 
.Іоигпаі

2. ВоІсаЬіІіІу оГ 
ВіГГегепсе 
Едпаїіоіи \\і11і 
ШпппіГопііІу 
Сопігасііпд 
Орегаіот іп ііе 
8расе оГ Т\о- 
8ідед Ведиепсе^

2018 .Іоигпаі оГ 
МаііетаіісаІ

8ЦРРІСІЕКГ 
СОИБГЛОга 
РОК ТНЕ 
АВ8ОШТЕ 
ІК8ТАВГРІТУ 
ОР 
8ОШТТОИ8 
ОР МАВ АК 
ЮПТІМЕМП 
АЬ- 
□ПТМКЕЖТ 
ЕрИАТЮга 
АЇТІ1 8ЕВР- 
АІРІОШТ 
ОРЕКАТОК 
СОЕРРIСIЕN 
Т8-
АККАІАІАА 
МАТНЕМАТІ 
САЬ 
5ОАКААЕ
Том: 70
Випуск: 5
Стр.: 826-836
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8сіепсе8 (ОіііІесІ
8іаіе8)

3. Еа\;агсІ Атегіо 
Тіеогу Гог АІПЮ8І 
РегіоСіс
Еппсііопаї- 
ОіГГегепІіаІ
Е^^аііоп8 Аіііюпі 
ЕВіпд ІІіе ^’- 
Сїа88е8 оГ ТИе8е
Едиа1іоп8. -

2017 Пкгаіпіап
МаїИеіііаІісаІ 
.ІоигпаІ

4. -СопСіііоп8 оГ 
8окаЬі1ііу оГ 
Еипсііопаї
Едиа1іоп8 \\і!іі 
ОіІТегепІіаЬІе X-
Іпіесііуе 
Орегаіог-

2017 .ІоигпаІ оГ

2. -ЕаоагсІ- 
Атегіо Тіеогу 
Гог А1то8і 
Регіодіс 
Еипсііопаї- 
ОіГГегепІіаІ 
Едиа1іоп8 
Аіііюпі и8іпд 
Іііе а"і-С1а88е8 
оГ ТИе8е 
Едиа1іоп8

-ЦККАІК^ 
МАТНЕМАТІ 
СА^
.ІОВІАЛЕ
Том: 69
Випуск: 6
Стр.: 916-932

3. -
СОШПОГО
ОЕ 
ЗО^АБШГГ 
У ЕОК

119



МаііетаіісаІ 
8сіепсе8 (ОпііесІ 
8іаіе§)

5. -Аішо8і
РегіоСіс 8о1иііоп§ 
оГ Ічіпсііопаі
Е^^аііоп8-

2017 .Іоигпаі оГ 
МаііетаіісаІ 
8сіепсе8 (ОпііесІ 
8іаіе8)

\О\І.І\ІАК 
□ІІАТВЕКГІ 
АЬ
ЕрИАТЮга 
МІТН 
РЕКТЦКВАТІ 
О\8 ОР ТНЕ 
8ОШТГОга
Ш ТНЕ 
8РАСЕ ОР 
ршсгюга 
ВОШВИ)
ОN ТНЕ
АХІ8- 
ІЖКАШІАВ 
МАТНЕМАТІ
САЬ 
.ІОІЖВАІ.
Том: 68
Випуск: 9
Стр.: 1481
1493

4. №се88агу 
апС 8и1'1'ісіепі
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сопдіііоп8 Гог 
ііе ехі8іепсе 
апсі 1іпіс]1іепе88 
оГ а Ьоипдед 
8о1иііоп оГ Іііе 
е^^аііоп 
сх(1)/Л = Г(х(і) 
+ і(1)(і)) + 
і(2)(і). - 
8ВОКМК 
МАТНЕМАТІ 
С8 Том: 208 
Випуск: 2 
Стр.: 255-268

5. -То Еа\;агсГ8 
Іііеогу Гог 
Гипсііопаї 
е^^аііоп8

-8ІВЕКІАК 
МАТНЕМАТІ 
СА^
.ІОІ.
Том: 58
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Випуск: 1
Стр.: 159-168

27. Автомат 
изації, 
електрот 
ехнічних 
та 
комп'ют 
ерно- 
інтегров 
аних 
технолог 
ій

Сафоник Андрій
Петрович

12 1. ТесЬпоІодісаІ 
тосіеі оГ хеаіег 
сопіасі ігоп 
ттосаі -2018 
.Іоигпаі оГ ^аіег 
апсі І .апсі 
□еоеіортепі

2. -КезеагсИ апсі 
аиіотаїіоп оГ ІІіе 
ргосе88 оГ 
\уа81е\уа1ег 
Ігеаїтепі 
еіесігосоадиіаііоп

2018 2018 ІЕЕЕ 
13111 Іпїе'піаїіопаІ 
Зсіепіійс апсі 
Тесйпісаі 
СопГегепсе оп 
Сотриіег 
8сіепсе8 апсі
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ІпГогтайоп 
Тесйпоїодіе8, 
С8ІТ 2018 -
Ргосеедіпд8

3. -МаШетайсаї 
Зітиїайоп оГ ІІіе 
Ргосе88 оГ 
АегоЬіс Тїеаїтепі 
оГ ^а81е\уа1ег 
ипсіег СопсІі1іоп8 
оГ І)іГйі8іоп апсі 
Ма88 Тгап8Гег 
РегПпйа1іоп8

-2018 .Іоигпаї оГ
Епдіпеегіпд 
РИу8Їс8 апсі
ТИегторИу8іс8

4. -МаШетайсаї 
тойеїїіпд оГ 
гедепегайоп ІІіе 
ййегіпд тесііа 
Ьей оГ дгапиїаг 
ййег8 -2018
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ЛсІ\;апсе8 іп 
МоСеіііпд апС 
Апаіу8і8 С

5. -Зраііаі 
тоСеііпд оГ 
тиііісотропепі 
роііиііоп генктіі 
Гог 1і^^іС 
ігеаїтепі ипСег 
ійепіійсаііоп оГ 
та88 ігапзГег 
соеГйсіепі

-2018 
Маійетаіісаі 
МоСеІіпд апС 
Сотриііпд

28. Маланчук Євгеній
Зіновійович

13 1. -МоСеїіпд ійе 
ргосе88 оГ 
ІіуїкотесІїапісаІ 
атЬег ехігасііоп - 
2018 Е38 \\еЬ оГ 
СопГегепсе8

3 1. -МоСеїіпд 
оГ ійе 
Сіуіипсііуе 
деоіодісаі Гаиіі 
іпйиепсе оп 
ійе ехріоііаііоп 
\уєіі8 8іаЬііііу
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2. -Мойеїіпд оГ 
ІІіе кіуіппсіісе 
деоїодісаї Гапїі 
іпйиепсе оп ІІіе 
ехрїоіїайоп ^еїї8 
81аЬіїі1у скіппд 
ипсіегдгоипсі соаї 
да8Їйсайоп

2018 Агскіуе8 оГ 
С^ії апй
Месйапісаї 
Епдіпеегіпд

3. -Рйу8Їсо- 
тесйапісаї апй 
сйетісаї 
сІіагас1егі81іс8 оГ 
атЬег

-2018 8оїій кіаіе 
РІіепотепа

4. -Апаїуйсаї 
ге8еагсй оГ ІІіе

скігіпц 
ипсіегдгоипсі 
соаї 
да8ійсайоп

-ЛкС'НІУЕк 
ОГ СІУК 
А\[)
МЕСНАМСА

РМ'іІЖРИШ 
О Том: 18 
Випуск: 4 
Стр.: 1183
1197

2. - 
8иЬ8іапііаііоп 
іпіо Ма88 апй 
І Іеаі Ваїапсе 
Гог 
Опкегдгоипк 
Соаї 
Оа8ійсайоп іп 
ГаиЙіпд 2опе8.
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8іГЄ88-СеГогтеС 
8іаіе іп іРе госк 
та88іГ агоипС 
Гаиіііпд

-2018 
Іпіегпаііопаі 
.Іоигпаі оГ
Епдіпеегіпд 
Ке8еагсР іп АГгіса

5. -8иЬ8іапііаііоп 
іпіо Ма88 апС 
Неаі Ваіапсе Гог 
ШСегдгоипС Соаі 
Оа8ійсаііоп іп 
Раиіііпд /опе8 - 
2018 Іп/упіегіа 
Міпегаіпа

-ІУ/УМЕКІЛ 
МІУТУАІ.У'Л 
-.ІОІ.'[<\АІ.
ОР ТНЕ 
РОЬІЗН
МІЖІКАР 
Е\(.И\ЕЕ[<І\ 
О 8ОСІЕТУ 
Випуск: 2
Стр.: 289-300

3. -Апаіуіісаі 
Ке8еагсР оГ іРе 
8іге88- 
^еГо^теС 
8іаіе іп іРе 
Коск Ма88іГ 
агоипС 
Раиіііпд

ШТЕКтТЮ 
УАЬ
5ОУАУАЕ ОР 
ІУОІУ'ІАУІУ'

126



О КЕ8ЕАКСН 
Ш АБКІСЛ
Том: 35 Стр.:
77-88

29. Агроекології та
землеустрою

Землеус 
трою, 
кадастру
, 
монітор 
ингу 
земель 
та 
геоінфор 
матики

Мошинський
Віктор Степанович

6 1. -МоСеІіпд ІІіе 
ргоСЄ88 оГ 
ІіусІготееІіапісаІ 
атЬег ехігасііоп

-2018 Е38 \\еЬ оГ 
СопГегепсе8

2. Оп сопіидаїіоп 
СО11СІІ1ІОП8 іп ІІіе 
йіігайоп ргоЬ1ет8 
ироп ехІ8іепсе оГ 
8етірегтеаЬ1е 
іпс1и8Іоп8. -2018 
.ІР Іоигпаї оГ І Іеаі 
апсі Ма88 Тгап8Гег

3. Рку8Ісо- 
тесіїапіса! апсі 
скетісаі 
сІіагасІегі8Ііс8 оГ
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атЬег. -2018 
8оііС 8іаіе 
РРепотепа

4. -Сотриіег 
тоСеііпд оГ ^аіег 
сіеапіпд іп 
^еііапС іакіпд 
іпіо ассоипі оГ 
8иГГо8іоп апд 
соітаіаііоп. -2018 
Еа8іегп-Еигореап 
.Іоигпаі оГ 
Епіегргі8е 
ТесРпоіодіе8

5. -АрргоасІіе8 іо 
Арпаііс 
Есо8у8іет8 
Огдапіс Епегду 
А88е88тепі апС 
МоСеіііпд. 2013. 
УАТО Зсіепсе Гог 
Реасе апС 
Зесигііу 8егіе8 С:
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Епуігоптепіаі
Зесигіїу

30. Хімії та 
фізики

Гаращенко
В'ячеслав Іванович

8 1. -І)е1еппіпа1іоп 
оГ ІІіе 6типеі8еп 
рагатеїег апС Іііе 
ехріісії рай оГ Іііе 
апііаппопісіїу оГ 
1І1Є Си-М 8У8ІЄ111 
Ьу Іііе Х-гау 
теІІіоС. -2018 
.ІоигпаІ оГ Nапо- 
апС Еіесігопіс 
РІу8ІС8

2. -Тіе ге8еагсІ оГ 
асііое рагатеіеі'8 
оГ хоаіег 
епуігоптепі 
тадпеїіс сіеапіпд 
ргосе88. -20 1 4 
^аіег апС 
Есоїоду

3. -Тіе 
ргесіріїаНоп оГ
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іИе Сі8реГ8еС 
ріте оГ ііриісі 
теСіит ітригіііе8 
іп а тадпеііхеС 
Геггііо- 
Гегготадпеііс 
поххіе

-2012 Ки88іап 
.Іоигпаі оГ
РГу8ісаі 
СГеті8ігу А

4. -
РКЕСІРІТАТІОХ 
ОГ ТНЕ
^I8РЕК8Е 
РНА8Е ОГ А
8И8РЕХ8ІОХ Ш
РАСКШО8 ОГ

IX
СООТАСТ. - 
1986 8оVІеі 
.Іоигпаі оГ ^аіег
СІїепшігу апС
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ТесИпоІоду

5. ЕСО\( )\ПС 
ЕРРІСІЕЖУ 
СКІТЕКІА РОК 
ВОІ.ЕШИ) 
ЕІЕТЕІКВ ТО 
КЕМОVЕ ПКСЖ- 
СОЯТЛІМШ 
ІМРЦКІТІЕ8
РКОМ \ЕАТЕІ<. -
1981 8оVІеі 
.ІоигпаІ оГ ^аіег 
СІїепшІгу апС 
ТесИпоІоду

31. Яцков Микола
Васильович

13 1.
ТІїеппосІупапііс
Ргорегїіез оГ 
АдІп2Те3І апсі 
АдІп2Те3Вг, 
□еІеппіпесІ Ьу 
ЕМР МеІІюсІ /
Мого/,
М.У., РгокИогепк

8 1.
ТІюппосІупаті 
с Ргорет1іе8 оГ
АдІп2Те3І апсі 
АдІп2Те3Вг,
ОеІегпііпесІ Ьу
ЕМР МеІІюсІ /
Мого/,
М.У., РгокИоге
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о,
МУ, Ргокіогепк 
о, 8.^, Уаі8коV, 
МУ, Ке8Йеіпуак, 
О^. // Ки88іап 
.Іоигпаі оГ 
РІу8ісаі 
СІеті8ігу 92(1): 
19-23 • .Іаппагу 
2018.

2. Веоеіортеп! оГ 
іесіпоіоду Гог 
гесусііпд ііе 
ііриісі ігоп- 
сопіаіпіпд ^а8іе8 
оГ 8іееі 8игГасе 
еісііпд / М. 
Уаі8коV, N. 
Когсіїук. N. 
Впсіепкооа. 8. 
Кугуіуик, О. 
Ргогок
// Восточно- 
Европейский

пко,
МУ, Ргокіоге 
пко,
8.^, Уаі8коV, 
МУ, Ке8ІЇеіп 
уак, О^. // 
Ки88іап 
.Іоигпаі оГ 
РІу8ісаі 
СІеті8ігу 92(1 
): 19
23 • .Іаппагу 
2018.

2.. Тіе и8е оГ 
ііе тадпеііс- 
йіігаііоп 
теііюсі Гог 
Ггасііопаііоп оГ 
іідііу 
Сі8рег8еС 
Гегготадпеііс 
рагіісіе8 / 
Ко^кЬоV, 
О.Уи., КоVЬа8
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2018 .Іоигпаі оГ 
Еіесігопіс 
Ма1егіаІ8

2. -І Іідії- 
Іетрегаїпге 
охісіаііоп оГ 
ЬІ8ти1Іі- апсі 
апіітопу-Ьа8ед 
8пІГо8аІ18 -

2018 Міпегаї 
Ргосе88іпд апсі 
Ехігасііое 
Меіаііигду 
Иехіехх

3. -Ого\Ь оГ /іпс 
СотроипС
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№посгу81аІ8 Ггот 
ОіГГегепІ 
Н1есіго1у1е8 -

2018 ТесІпіса1 
РИу8ІС8

Д.^еіегтіпаїіоп 
оГ ІІіе 
ІІіеппосІупатіс 
ргорег1іе8 оГ ІІіе 
Ад2Сд8п338 апд 
Ад2СдЗп34 
рІк-і8е8 іп ІІіе Ад- 
Сд-Зп-З 8У81епі 
Ьу ІІіе 8о1ід-8іаіе 
еіесігосіетісаі 
се11 теїііосі -2018 
.Іоипіа1 оГ 
СІетіса1 
ТІ]еппосІуііапііс8

5. 
ТІїегтосІупатіс 
Ргорегїіе8 оГ 
Зирегіопіс РІа8е
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Ад4Нд8е2І2 
□еіеппіпесі Ьу ІІіе 
ЕМР МеІІюсІ - 
2018 .Іоигпаі оГ 
РІК-18Є ЕриіІ іЬгіа 
апсі ОіГГіі8 іоп

34. Охорони здоров'я Медико- 
психоло 
гічних 
дисциплі 
н

Григус Ігор
Михайлович

6 1. Еоаіпаїіоп оГ 
есоїодісаі апсі 
депеііс сопСіїіоп 
оГ Каупе сіїу Гог 
Місгопис1еи8 
Те8і-2018 
Есоїодісаі 
^^е8ііоп8

2. -ЕГГесІ оГ 
рІу8іса1 ІІіегару 
оп ге8ріга1огу 
Гипсііоп іп 
ра1іеп18 \\і!Іі 
сІгопіс 
оЬ8ігасІіуе 
риїтопагу 
сі8еа8е. -
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2017 Со11едіит 
Ап!торо1одісит

3. -ТІе го1е оГ 
рІу8іса1 асііхаїу 
іп ІІіе 
геІіаЬіНіаІіоп оГ 
ра1іепІ8 8иГГегіпд 
Ггот тік! 
рег8і8іепі
ЬгопсІіа1 а81Іипа - 
2017 РІу8іса1
АсЛіхаІу 1<е\ае\у

4. -Епііапсетепі 
оГ Гипс1іопа1 81а1е 
оГ сііікігеп \\'і1Іі 
сопдепіїа1 
скіЬГоо! VІа 
рІу8іса1 
геІіаЬі1і1а1іоп

2014 Теогіуа і 
РгакИка
Ріхіске8коу
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КиІІигу

5. Ініргооіпд 
рЬузісаІ 
регТогтапсе іп 
сІіІСгеп \\і!Іі 
сопдепііаі 
сІиЬТооі. 2013 
.Іоигпаі оТ 
ОгІІюраеСіс^ 
Тгаита Зигдегу 
апС КеІаІеС 
КезеагсЬ

35. Науково-дослідна
частина

Куницький Сергій
Олегович

5 1. -ТесІпоІодісаІ 
тоСеї оТ \аіег 
сопіасі ігоп 
гетооаі -2018 
.Іоигпаі оТ ^аіег 
апС І .апсі 
□еоеіоріпепі

2. Маїїіетаїісаі 
тоСеІІіпд оТ 
гедепегаііоп іІе 
ТіІіегіпд теСіа
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ЬеС оГ дгапи1аг 
ййег8. -

2018 АсІ\;апсе8 іп
МоСе11іпд апС 
Апа1у8і8 С

3. -А 8іппі1аРоп 
81иСу оГ 8игГасе 
\уа1ег ригіГуіпд 
ІІігоидІї а 
ро1у81угепе Гоат 
ййег -2017
Еа8іегп-Еигореап
.Іоигпа1 оГ
Епіегргі8е 
ТесІпо1одіе8

4. -Епегду 8аVІпд 
іп \\'а!ег Ігеаїтепі 
іесЬпо1одіе8 
ро1у81угепе Гоат 
ййег8. -

2016 .Іоигпа1 оГ 
^аіег апС капсі
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^еVе1ортепі

5. -ЗітиІаііоп ІІіе 
ргосе88 оТ ігоп 
гетооаі іІе 
ппСегдгоппС \аіег 
Ьу роїузіугепе 
Тоат йІіегз. 2016 
ІпіетаііопаІ 
.Іоигпаі оТ Риге 
апС Аррі іеС 
МаїИетаїісз

Разом
35

П 14

ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

НАДСЛУЧАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НУВГП

- - - - - - -

Разом - - - - -

П 14

РІВНЕНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ НУВГП
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- - - - - - -

Разом - - - - -

П 14

РІВНЕНСЬКИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ НУВГП

- - - - - - -

Разом - - - - -

П 14

КОСТОПІЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ НУВГП

- - - - - - -

Разом - - - - -

П 14

ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НУВГП

1. Яцков Микола
Васильович

13 1. І)е\;е1ортеп1 оГ 
1есЬпо1оду Гог 
гесус1іпд ІІіе 
1і^^іС ігоп- 
сопкііпіпц \\1181е8 
оГ 81ее1 8игГасе

8 1.
ТІїегтосІупаті 
с Ргорегїіе8 оГ 
АдІп2Те3І апсі 
АдІп2Те3Вг, 
□еіеппіпесі Ьу
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еісІіпд / М. 
Уаі8коV, N. 
КогсІук, N.
ВпСепкоха, З. 
Кугуїуик, О. 
Ргогок
// Восточно- 
Европейский 
журнал 
передових 
технологий. - 
2017. - № 2(6). - 
С. 70-77.

3. ТІе и8е оТ 
ТеггоеІесігіс 
раскіпд Тог іІе 
зерагаііоп Ьу 
теап8 оТ 
еІесігоТЇІігаііоп / 
КІерасІ, 
N.1., Уаі8коV,

ОаеІіпепо, 
V.^., ЗапСиІуак, 
А^. //

ЕМР МеіІоС / 
Мого/,
МУ, РгокІоге 
пко,
МУ, Ргокіоге 
пко,
8.^, Уаі8коV, 
МУ, КезЬеіп 
уак, О^. // 
Ки88іап 
^о^та1 оТ 
РІу8іса1 
СІеті8ігу 92(1 
): 19
23 • ^ап^а^у 
2018.

2.. ТІе и8е оТ 
іІе тадпеііс- 
ТіІігаііоп 
теіІоС Тог 
Тгасііопаііоп оТ 
ІідІіу 
Сі8рег8еС 
Тегготадпеііс
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Е1екігоппауа 
ОЬгаЬоіка 
Ма1епа1о\; . - 
.Іапнаіу 1992.

4. Тгеаітепі оГ 
8и8реп8іоп8 іп 1і1Є 
тадпеіїхеС 
раскіпд8 Ггот Ше 
сопіасііпд гоС8 / 
8апСи1уак, 
А.^, Уаі8коV, 

8апСи1уак, 
V.V. // КГітіуа і 
ТекЬпо1одіуа 
Vоду. - 1991.

рагїіс1е8 / 
Ко^кЬоV, 
О.Уи., КоVЬа8 
уик,
Уи.О., Уаі8коV 
, №. // 
Ко11оіСпуі 
2Ьита1. - Мау 
1995.

3.
РЦКІГІСАТЮ 
N ОГ 
АММОМЦМ
УАТІ-У 
(СНЕМІСА^ 
У РЦКЕ) ВУ 
МАОНЕТІС 
РНЕСІРІТАТІ 
ОН ОГ ІНОН- 
СОНТАтто 
АБМІХТИНЕ 
8.
ЗАНБЦГУАК
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АV (8АХВЕЕ
УАК,
АУ); ОАКА8 
НСНЕНКО, 
VI (ОАКА8Н 
СНЕЖО,
VI); УАТ8КО 
V,
Ж (УАТ8КО 
V,
НП 1 Е'ВСІ 1
АК,
ЕА В )ЕВСІ ІА 
К, VА).
І2УЕ8ТІУА
VУ88НIКН 
ИСНЕВНУКН 
/АЕЕОЕНІІ 
КНІМІУА I 
КНІМІСНЕ8К 
АУА
ТЕКНИОЬОО 
ІУА. Том: 28. 
Випуск: 10.
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Стор.: 80-83.
Опубліковано: 
1985.

4. МАОНЕТІС 
РЦКІГІСАТЮ 
Н ОГ 8ТЕАМ 
АНБ 
АММОНІА 
ГОН 
РК^ИСТЮ 
Н ОГ 
АММОНІА 
\УАТРН.
ЗАНБиЬУАК

АУ (8ААІ )РУ
УАК,
АУ); УАТ8К 
ОУ,
НУ (УАТ8КО 
V,
НУ).ІОІЖНА

ОГ
АРРРІРІ)
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СНЕМІ8ТКУ 
ОГ ТНЕ И88К
Том: 58
Випуск: 2
Стор.: 336
338.
Опубліковано: 
1985

5. Г^ЦТО-
АММОАІА
ТКЕАТМЕКГ
ГКОМ
ГЕККОИ8
АН) ГЕККІС
АБМІХТИкЕ
8 Ш
МАОНЕТІ2Е 
Б СНІР 
РАСКШС. 
8АНБЦГУАК

АА (8АН)Е|Е
УАК,
А¥); 8НЕРЕЕ,
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НІ |8І ІЕРЕІ..
НІ); УАТ8КО 
V,
НВ (УАТ8КО 
V, НВ).
КНІМІСНЕ8К 
АУА
РНОМУ8НРЕ
ННО8Т.
Випуск: 6.
Стор.: 356
358.
Опубліковано:
1984.

6.
ЕГГІСІЕНСУ 
ОГ
МАОНЕТІС 
КЕМОУАЬ
ОГ ІНОН
ГНОМ 
^I^^I^- 
АММОНІА.
ЗАНБиЬУАК
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АУ (8АНІХ,|Г 
УАК,
АУ); УАТ8К 
оу,
НУ (УАТ8КО 
У,
НУ); 8НЕРЕЬ, 
N1 (8НЕРЕЬ, 
N1).
,ІО(. '[<\ЛІ. ОГ
АРРЬІЕБ 
СНЕМІ8ТКУ 
ОГ ТНЕ
И88К.
Том: 56. 
Випуск: 2.
Стор.: 367
370.
Опубліковано: 
1983.

7. ЕГГЕСТ ОГ 
ТНЕ
БІАМЕТЕК

158

http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D6ubnjNSckWihhqvVCR&author_name=SANDULYAK,%2520AV&dais_id=2755500&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D6ubnjNSckWihhqvVCR&author_name=YATSKOV,%2520NV&dais_id=5747161&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D6ubnjNSckWihhqvVCR&author_name=YATSKOV,%2520NV&dais_id=5747161&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D6ubnjNSckWihhqvVCR&author_name=YATSKOV,%2520NV&dais_id=5747161&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D6ubnjNSckWihhqvVCR&author_name=SHEPEL,%2520NI&dais_id=8112756&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D6ubnjNSckWihhqvVCR&author_name=SHEPEL,%2520NI&dais_id=8112756&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage


ОГ 
ГЕННООНОА 
НПЬЕЗ ОГ 
ТНЕ 
МАОНЕТІ2Е

ГІк'ГКАТІНб
АТТАСНМЕН 
Т ОН 
МАОНЕТІС 
^ЕРОЗГПОN
ОГ ІНОН 
МІХТЦКЕЗ
ІН ТНІ8 
АТТАСНМЕН
Т,
СОНТЛІНЕО

АММОНІА.
ЗАНО^УА^

АУ (ЗАНОЦЬ 
УАК,
АУ); УАТЗК
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ОУ,
НУ (УАТ8КО 
У,
НУ); 8НЕРЕН 
N1 (8НЕРЕЬ, 
N1).
/.ІП/ІКНАІ.
ГІ/ІСНЕ8КОІ 
КНІМІІ.
Том: 56. 
Випуск: 5.
Стор.: 1271
1273.
Опубліковано: 
1982.

8. НІОН- 
8РЕЕБ 
КЕОІМЕ ОГ 
ТНЕ ь^иго- 
АММОНІЛ 
МАОНЕТІС 
1ПЖІГІСАТІО 
N ГКОМ 
ІКОН
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СОНТАІНШО 
АВМІХТИКЕ 
З.
ЗАНО^УАХ

АУ (ЗАНЮкЕ
УАК,
АУ); ЗНЕРЕЕ, 
НІ (ЗІ ІЕРЕЕ.
НІ); УАТЗКО
У,
НУ (УАТЗКО
У,
НУ); ВАКТОЗ 
ЕУІСН,
КБ (ВАКТОЗ 
ЕУІСН, КБ). 
І/УЕЗТІУА 
УУЗЗНІКН 
ИСНЕВНУКН
/АУЕОЕНІІ
КНІМІУА І 
КНІМІСНЕЗК 
АУА
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ТЕКННОЬОО 
І¥А. Том: 26.
Випуск: 5.
Стор.: 592
594.
Опубліковано:
1983

Разом
1

П14

БЕРЕЗНІВСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НУВГП

- - - - - - -

Разом - - - - -

П 14
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Наведені назвита реквізити останніх п'яти публікацій

14 Прізвище, ім'я, по батькові наукового, науково-педагогічного працівника (який 
працює у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня 
останнього року звітного періоду), який має не менше п'яти наукових публікацій 
у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної 
бази Зсориз або ^еЬ оГ Зсіепсе
15 Кількість публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було 
включено до наукометричної бази Зсориз
16 Кількість публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було 
включено до наукометричної бази ^еЬ оГ Зсіепсе
До числа таких публікацій прирівнюються:
дипломи (документи) здобувачів вищої освіти - переможців та призерів 
(лауреатів) міжнародних культурно-мистецьких проектів, внесених до 
відповідних міжнародних реєстрів, визнаних Мінкультури (для діячів культури і 
мистецтв, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи, 
педагогічна діяльність яких відповідно до навчального плану передбачає 
індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і навичок та безпосередньо 
впливає на формування професійної майстерності майбутнього митця);
призові місця на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, 
Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубків світу та Європи з видів спорту, які визнані 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері фізичної культури та спорту (для осіб, які працюють у закладі 
вищої освіти за основним місцем роботи, педагогічна діяльність яких відповідно 
до навчального плану передбачає індивідуальну роботу з опанування спортивної 
майстерності та безпосередньо впливає на формування професійної 
майстерності спортсмена).
Один диплом (документ, призове місце) може бути зарахований одному науково- 
педагогічному (науковому) працівнику або в рівних частках двом чи трьом 
працівникам

Таблиця 6. Наукові журнали та об'єкти інтелектуальної власності
Назви, реквізити (коди)

Національний університет водного господарства та природокористування
Кількість 
наукових 
журналів, які 
входять з 
ненульовим

П17 0
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коефіцієнтом 
впливовості до 
наукометричних 
баз

ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Надслучанський інститут НУВГП
Кількість 
наукових 
журналів, які 
входять з 
ненульовим

П17 0

Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП
Кількість 
наукових 
журналів, які 
входять з 
ненульовим

П17 0

Рівненський автотранспортний коледж НУВГП
Кількість 
наукових 
журналів, які 
входять з 
ненульовим

П17 0

Костопільський будівельно-технологічний коледж НУВГП
Кількість 
наукових 
журналів, які 
входять з 
ненульовим

П17 0

Технічний коледж НУВГП
Кількість 
наукових 
журналів, які 
входять з 
ненульовим

П17 0

Березнівський лісотехнічний коледж НУВГП

164



Кількість 
наукових 
журналів, які 
входять з 
ненульовим

П17 0

Національний університет водного господарства та природокористування
Кількість 
спеціальностей

П 18 44 011 Освітні, педагогічні науки
015 Професійна освіта (Комп'ютерні 
технології)
029 Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа
031 Релігієзнавство
051 Економіка
053 Психологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та 
страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність
081 Право
101 Екологія
103 Науки про Землю
106 Географія
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного
забезпечення
122 Комп'ютерні науки
123 Комп'ютерна інженерія
126 Інформаційні системи і технології
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка
144 Теплоенергетика
145 Гідроенергетика
151 Автоматизація та комп'ютерно- 
інтегровані технології
183 Технології захисту навколишнього 
середовища
184 Гірництво
191 Архітектура та містобудування
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192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
194 Гідротехнічне будівництво, водна 
інженерія та водні технології
201 Агрономія
205 Лісове господарство
207 Водні біоресурси та аквакультура
208 Агроінженерія
227 Фізична терапія, ерготерапія
242 Туризм
262 Правоохоронна діяльність
263 Цивільна безпека
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (На 
автомобільному транспорті)
281 Публічне управління та
адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини

ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
Надслучанський інститут НУВГП

П 18 1 205 Лісове господарство
Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП

П 18 8

022 Дизайн
029 Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа
071 Облік і оподаткування
076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, 
електротехніка, електромеханіка
182 Технології легкої промисловості
242 Туризм

Рівненський автотранспортний коледж НУВГП
П 18 2 274 Автомобільний транспорт

275 Транспортні технології
Костопільський будівельно-технологічний коледж
НУВГП

П 18 2 161 Хімічні технології та інженерія
192 Будівництво та цивільна інженерія

Технічний коледж НУВГП
П 18 8 071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування

166



101 Екологія
113 Прикладна математика
133 Галузеве машинобудування
151 Автоматизація та комп'ютерно- 
інтегровані технології
161 Хімічні технології та інженерія
192 Будівництво та цивільна інженерія

Березнівський лісотехнічний коледж НУВГП
П 18 4 071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування
205 Лісове господарство
206 Садово-паркове господарство

Національний університет водного
Кількість 
об'єктів права 
інтелектуальної 
власності, що 
зареєстровані 
закладом вищої 
освіти та/або 
зареєстровані 
(створені) його 
науково- 
педагогічними 
та науковими 
працівниками

П 19
та

83 № 
патента, 
свідоцтв 

а

№ 
бюле
теня

Назва

122722 2/18 Активізатор води 
проточний

122823 2/18 Робочий орган 
глибокорозпушувач 
а

122824 2/18 Система 
регулювання стоку 
на малих річках

122850 2/18 Система 
регулювання стоку 
на малих річках 
"ВИР"

123274 4/18 Мастика для 
ремонту бетонних 
конструкцій

123277 4/18 Феромагнітна 
фільтр-матриця в 
пристроях для 
магнітного 
очищення

123380 4/18 Спосіб поливу 
супутніх культур 
рисової сівозміни

123460 4/18 Пляшка з пристроєм 
для зручного пиття
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123461 4/18 З'єднання деталі з 
валом

123470 4/18 Пляшка пластмасова 
зі змінним об'ємом 
корпусу

123548 4/18 Маточина обертової 
деталі

123567 4/18 Спосіб визначення 
неконтрольованої 
частини продувки 
оборотних систем 
охолодження

123601 4/18 Робочий орган 
вологоакумулюючог 
о 
глибокорозпушувач 
а

123602 4/18 Вітроенергетична 
установка з 
вертикальним 
ротором

124472 7/18 Хвостове 
господарство з 
дренажно-екранним 
модулем, посиленим 
дренуючим 
елементом

124473 7/18 Спосіб отримання 
водостійкого 
високоміцного 
гіпсового в'яжучого

124515 7/18 Гідрорегулятор для 
рисових систем

124840 8/18 Спосіб 
виготовлення 
розширного цементу

124865 8/18 Спосіб отримання 
сорбенту торфового 
магнітного

125044 8/18 Зрошувальна 
система 
сівозмінного 
землеробства для 
вирощування рису
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125046 8/18 Спосіб 
виготовлення 
самонапружуваного 
фібробетону

125141 8/18 Дренажно-екранно- 
модульна система з 
колонками- 
поглиначами

125142 8/18 Спосіб освоєння 
рисової сівозміни

125581 9/18 Спосіб отримання 
крупнопористого 
бетону на щільних 
заповнювачах

125585 9/18 Пружне з'єднання 
валів на опорі

125618 9/18 Односторонній 
дросель

126328 11/18 Спосіб 
виготовлення 
пружної 
призматичної 
шпонки

126334 11/18 Вставка для 
виготовлення 
порожнини 
призматичної 
пружної шпонки

126335 11/18 Дренажно-екранно- 
модульна система з 
суцільними 
вертикальними 
дренуючими 
елементами

126545 12/18 Стенд дослідження 
пристроїв зміни 
швидкості

126704 12/18 Пристрій для 
дозованого випуску 
рідини

126866 13/18 Трубчастий шлюз- 
регулятор з 
водонепроникними 
екранами
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126867 13/18 Односторонній 
дросель гідравлічної 
дії

126868 13/18 Спіральний 
односторонній 
дросель

126869 13/18 Регульований 
односторонній 
дросель

127048 13/18 Спосіб 
магнітосорбційного 
очищення 
малоконцентровани 
х рідких середовищ

127082 13/18 Спосіб 
виготовлення 
пружної 
призматичної 
шпонки

127083 13/18 Спосіб 
виготовлення 
пружної 
призматичної 
шпонки

127370 14/18 Карта-чек рисової 
системи з 
вертикальним 
протифільтраційним 
екраном

127442 14/18 Сегментний 
пристрій для 
магнітної очистки 
рідин та газів

127489 15/18 Стенд дослідження 
пристроїв зміни 
швидкості

127561 15/18 Вітроенергетична 
установка з 
вертикальним 
ротором

127622 15/18 Пристрій для 
дозованого випуску 
рідини
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127623 15/18 Пристрій для 
дозованого випуску 
рідини

127744 16/18 Спосіб визначення 
ступеня 
концентрування 
розчинних солей у 
воді оборотних 
систем охолодження 
при застосуванні 
рециркуляції води 
продувки

127770 16/18 Спосіб отримання 
сорбенту торфового

127833 16/18 Спосіб утилізації 
енергії стічних вод 
цивільних та 
військових об'єктів

127834 16/18 Пристрій для 
дозованого випуску 
рідини

127864 16/18 Тунельне укриття 
для утепленого 
ґрунту

127970 16/18 Конусний фільтр
127972 16/18 Пристрій для 

очистки рідини
127978 16/18 Роликовий 

магнітний сепаратор
128297 17/18 Спосіб визначення 

максимальної 
витрати води 
рециркуляції 
продувки,узгоджено 
ї з вимогами 
гранично 
допустимими 
концентраціями, для 
розчинних солей в 
оборотних системах 
охолодження

129126 20/18 З'єднання змінної 
жорсткості

129150 20/18 Пристрій для 
гаптування
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129233 20/18 Еластична гусениця
129234 20/18 Гусеничний рушій 

для міні-трактора
129372 20/18 Мехатронний 

пристрій для 
переміщення в 
трубопроводах

129820 21/18 Спосіб утилізації 
відновної біомаси 
вермикультивування 
м

129821 21/18 Пристрій для 
дозованого випуску 
рідини

129833 21/18 Пристрій для 
дозованого випуску 
рідини

129959 22/18 Робочий орган 
глибокорозпушувач 
а для 
концентрованого 
акумулювання 
ґрунтової вологи

130353 23/18 Спосіб забезпечення 
керованого руху 
гібридного 
автопоїзда

130354 23/18 Спосіб забезпечення 
керованого руху 
гібридного 
автопоїзда

130751 24/18 Спосіб 
виготовлення 
будівельного 
елемента

123451 4/18 УЗВ- 
гідропоннафітоспо 
руда з 
гідроелеваторним 
змішувачем 
біодеструкторів- 
ензимів ЛС)ОЛ- 
^АО^NА.153

123389 4/18 Установка 
замкнутого
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водопостачання 
водоочисний 
фітокомплексброш 
ука із 
біодеструктором

ЛЛ-106
123172 3/18 УЗВ-модуль 

фільтр-кондиціонер 
води /ЕОІЛТ-141

122933 2/18 Установка 
замкнутого 
водопостачання - 
(УЗВ)-фітореактор 
8ВК-
ВIОР^АТО.175

122921 2/18 УЗВ-модуль 
регенераційне 
біоплато з 
колонним 
пульсатором
ЕЛ(Е\Л-
РЦЬ8.151

122920 2/18 УЗВ біоплато- 
аеротенк циклічної 
дії 8ВК- 
^АО^NА.142

122919 2/18 УЗВ біоплато- 
фільтр 
гідропонного типу 
з регенерацією 
^АО^NА.Е^-143

122917 2/18 УЗВ- 
комплексбіоплато- 
фільтр із 
ерліфтною 
активацією
І.Л(.ІІ. ЛЛ-
ОКУК154

122876 2/18 УЗВ- 
комплексбіоплато- 
пульсатор ЛС)ОЛ- 
РиЬ8.140

122723 2/18 УЗВ-УСТАНОВКА 
БІОРЕАКТОР- 
ФЛОТАТОР-
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БІОПЛАТО
ВIОР^АТО-
ИЬТЕК.174

123812 5/18 Береговий 
перетворювач 
енергії вітрових 
хвиль

122894 2/18 Модуль 
гравітаційно- 
хвильової 
енергоустановки

116716 8/18 Установка для 
комплексного 
очищення 
багатокомпонентни 
х підземних вод

128018 16/18 Спосіб визначення 
дози інгібітора, 
необхідної для 
забезпечення 
заданого ступеня 
стабільності 
оборотної води 
оборотної системи 
охолодження щодо 
виділення 
карбонату кальцію.

127597 15/18 Спосіб визначення 
концентрації 
інгібітора, 
необхідної для т- 
кратного 
зменшення 
швидкості 
виділення 
кальцієвих сполук з 
оборотних вод 
систем технічного 
водопостачання

123060 3/18 Спосіб добування 
білкового 
концентрату з 
молочної сировини

Свідоц 
тво про

Комп'ютерна 
програма для
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реєстра 
цію 

авторс 
ького 
права 

на твір 
№7843 
2 від 

19.04.2 
018 р.

математичного 
моделювання 
очищення води в 
біоплато з 
урахуванням 
суфозійно- 
кольматаційних 
явищ

Свідоц 
тво про 
реєстра 

цію 
авторс 
ького 
права 

на твір 
№7811 
1 від 

05.04.2 
018 р.

Комп'ютерна 
програма для 
математичного 
моделювання 
впливу інфільтрації 
на процес 
перенесення солей 
в насичено- 
ненасичених 
шаруватих ґрунтах.

РАЗОМ 8
корисну м

53 (1 - на винахід; 82 - на 
одель)

ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
ЕІАДСЛУЧАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НУВГП

Кількість 
об'єктів права 
інтелектуальної 
власності, що 
зареєстровані 
закладом вищої 
освіти та/або 
зареєстровані 
(створені) його 
науково- 
педагогічними 
та науковими 
працівниками

П19

РІВНЕНСЬКЕ[Й ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧБ[ИЙ КОЛЕДЖ НУВГП
Кількість 
об'єктів права

П19 - - - -
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інтелектуальної 
власності, що 
зареєстровані 
закладом вищої 
освіти та/або 
зареєстровані 
(створені) його 
науково- 
педагогічними 
та науковими 
працівниками

РІВНЕНСЬКИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ 1<ОЛЕДЖ НУВГП
Кількість 
об'єктів права 
інтелектуальної 
власності, що 
зареєстровані 
закладом вищої 
освіти та/або 
зареєстровані 
(створені) його 
науково- 
педагогічними 
та науковими 
працівниками

П19

КОСТОПІЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
НУВГП

Кількість 
об'єктів права 
інтелектуальної 
власності, що 
зареєстровані 
закладом вищої 
освіти та/або 
зареєстровані 
(створені) його 
науково- 
педагогічними

П19
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та науковими 
працівниками

ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НУВГП
Кількість 
об'єктів права 
інтелектуальної 
власності, що 
зареєстровані 
закладом вищої 
освіти та/або 
зареєстровані 
(створені) його 
науково- 
педагогічними 
та науковими 
працівниками

П19 1 №123060 №3 Спосіб 
добування 
білкового 
концентрат 
у з 
молочної 
сировини.

БЕРЕЗНІВСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НУВГП
Кількість 
об'єктів права 
інтелектуальної 
власності, що 
зареєстровані 
закладом вищої 
освіти та/або 
зареєстровані 
(створені) його 
науково- 
педагогічними 
та науковими 
працівниками

П19

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кількість 
об'єктів права 
інтелектуальної 
власності, які 
комерціалізован

П 20 0
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о закладом 
вищої освіти 
та/або його 
науково- 
педагогічними 
та науковими 
працівниками20

ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

НАДСЛУЧАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НУВГП

Кількість 
об'єктів права 
інтелектуальної 
власності, які 
комерціалізован 
о закладом 
вищої освіти 
та/або його 
науково- 
педагогічними 
та науковими 
працівниками20

П 20 0

РІВНЕНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ НУВГП

Кількість 
об'єктів права 
інтелектуальної 
власності, які 
комерціалізован 
о закладом 
вищої освіти 
та/або його 
науково- 
педагогічними 
та науковими 
працівниками20

П 20 0

РІВНЕНСЬКИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ НУВГП
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Кількість 
об'єктів права 
інтелектуальної 
власності, які 
комерціалізован 
о закладом 
вищої освіти 
та/або його 
науково- 
педагогічними 
та науковими 
працівниками20

П 20 0

КОСТОПІЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
НУВГП

Кількість 
об'єктів права 
інтелектуальної 
власності, які 
комерціалізован 
о закладом 
вищої освіти 
та/або його 
науково- 
педагогічними 
та науковими 
працівниками20

П 20 0

ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НУВГП

Кількість 
об'єктів права 
інтелектуальної 
власності, які 
комерціалізован 
о закладом 
вищої освіти 
та/або його 
науково- 
педагогічними

П 20 0
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та науковими 
працівниками20

БЕРЕЗНІВСЬКИЙ Л[ІСОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НУВГП

17 Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом 
впливовості до наукометричних баз Зсориз, ^еЬ оГ Зсіепсе, що видаються 
закладом вищої освіти
18 Кількість спеціальностей, з яких здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти у закладі вищої освіти станом на 31 грудня останнього року звітного 
періоду (відповідно до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266)
19 Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані закладом 
вищої освіти та/або зареєстровані (створені) його науково-педагогічними та 
науковими працівниками, що працюють у ньому на постійній основі за звітний 
період:
для усіх закладів вищої освіти - винаходів, корисних моделей, промислових 
зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем, раціоналізаторських 
пропозицій, сортів рослин, порід тварин, наукових відкриттів, комп'ютерних 
програм, компіляцій даних (баз даних);
для закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за 
відповідними спеціальностями, - літературних творів, перекладів літературних 
творів, творів живопису, декоративного мистецтва, архітектури, архітектурних 
проектів, скульптурних, графічних, фотографічних творів, творів дизайну, 
музичних творів, аудіо-, відеотворів, передач (програм) організацій мовлення, 
медіатворів, сценічних постановок, концертних програм (сольних та 
ансамблевих), кінотворів, анімаційних творів, аранжувань, рекламних творів;
20 Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, які комерціалізовано 
закладом вищої освіти та/або його науково-педагогічними та науковими 
працівниками, які працюють у ньому на постійній основі у звітному періоді. 
Об'єкт права інтелектуальної власності вважається комерціалізованим у 
звітному періоді, якщо у цьому період заклад вищої освіти отримував роялті за 
користування цим об'єктом, або здійснив відплатне відчуження майнових прав 
на такий об'єкт.
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Таблиця 7. Результати участі здобувачів вищої освіти у єдиному 
державному кваліфікаційному іспиті 21
Ступінь
(ОКР)

Код та 
спеціал 
ьність

Кількість 
здобувачів 
вищої освіти, 
які взяли
участь у ЄДКІ

Кількість 
здобувачів 
вищої освіти, 
які 
продемонструв 
али результати 
в межах 25 
відсотків 
кращих серед 
учасників 
відповідного 
іспиту

Частка здобувачів
вищої освіти, які
продемонстрували 
результати в межах 25 
відсотків кращих серед 
учасників відповідного 
іспиту

- - - - -
- - - - -
- - - - -

Середньозважений показник22: П21

21 Заповнюється лише закладами вищої освіти, які здійснюють підготовку 
фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями, для 
яких передбачено атестацію у формі єдиного державного кваліфікаційного 
іспиту
22 Середньозважений показник розраховується за формулою:

щК1! + ^N2 +----+ пк^кП = ----------------------------------
N1 + N2 + ••• + Мк

де:
п - середньозважений показник;
пк - частка здобувачів вищої освіти, які продемонстрували результати в межах 
25 відсотків кращих серед учасників відповідного іспиту за к-ою спеціальністю 
та ступенем;
Мк - загальна кількість здобувачів вищої освіти закладу вищої освіти, які взяли 
участь у ЄДКІ за к-ою спеціальністю та ступенем.
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Таблиця 8. Значення порівняльних показників
Національний університет водного господарства та природокористування
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

П1/П10

59,67

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

П1/П9

10,24

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 (крім закладів вищої освіти, які не 
здійснюють підготовку фахівців на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями, 
для яких передбачено атестацію у формі єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту)

П21

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

П2*100/П1

0,33

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

П7*100/П6

6,59
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роботи станом на 31 грудня останнього року звітного 
періоду

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 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

П3*100/П1

1,22

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)

П4

61,00

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)

П5

1,00

8 Середнє значення показників індексів Гірша науково- 
педагогічних та наукових працівників (які працюють у

(П12+П13)/П6
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закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом 
на 31 грудня останнього року звітного періоду) у 
наукометричних базах Зсориз, ^еЬ оГ Зсіепсе, інших 
наукометричних базах, визнаних МОН, приведене до 
кількості науково-педагогічних і наукових працівників 
цього закладу

0,26

9 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, 
які мають не менше п'яти наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які на час публікації було 
включено до наукометричної бази Зсориз або ^еЬ оГ 
Зсіепсе, інших наукометричних баз, визнаних МОН, 
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

П14*100/П6

5,49

10 Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим 
коефіцієнтом впливовості до наукометричних баз Зсориз, 
^еЬ оГ Зсіепсе, інших наукометричних баз, визнаних 
МОН, що видаються закладом вищої освіти, приведена до 
кількості спеціальностей, з яких здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти станом на 
31 грудня останнього року звітного періоду

П17/П18

0,00

11 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, 
які здійснювали наукове керівництво (консультування) не 
менше п'ятьох здобувачів наукових ступенів, які 
захистилися в Україні, 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

П8*100/П6

3,61

12 Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, що 
зареєстровані закладом вищої освіти та/або зареєстровані 
(створені) його науково-педагогічними та науковими 
працівниками, що працюють у ньому на постійній основі 
за звітний період, 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

П19*100/П6

13,03
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13 Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, які 
комерціалізовано закладом вищої освіти та/або його 
науково-педагогічними та науковими працівниками, які 
працюють у ньому на постійній основі у звітному періоді, 
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

П20*100/П6

0,00

ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ 
НАДСЛУЧАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НУВГП

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

П1/П10

0

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

П1/П9

27,50

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 (крім закладів вищої освіти, які не 
здійснюють підготовку фахівців на другому (магістерському)  рівні 
вищої освіти за спеціальностями, для яких передбачено атестацію 
у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту)

П21

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

П2*100/П1

0

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

П7*100/П6

0
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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 
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

П3*100/П1

0

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)

П4

0

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)

П5

0

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 
звітного періоду) у наукометричних базах Зсориз, \їеЬ оГ Зсіепсе, 
інших наукометричних базах, визнаних МОН, приведене до 
кількості науково-педагогічних і наукових працівників цього 
закладу

(П12+П13)/П6

0

9 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які мають 
не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на 
час публікації було включено до наукометричної бази Зсориз або 
^еЬ о£ Зсіепсе, інших наукометричних баз, визнаних МОН, 
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

П14*100/П6

0

10 Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим 
коефіцієнтом впливовості до наукометричних баз Зсориз, \УеЬ оГ 
Зсіепсе, інших наукометричних баз, визнаних МОН, що видаються

П17/П18
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закладом вищої освіти, приведена до кількості спеціальностей, з 
яких здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у закладі 
вищої освіти станом на 31 грудня останнього року звітного періоду

0

11 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які 
здійснювали наукове керівництво (консультування) не менше 
п'ятьох здобувачів наукових ступенів, які захистилися в Україні, 
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

П8*100/П6

0

12 Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, що 
зареєстровані закладом вищої освіти та/або зареєстровані (створені) 
його науково-педагогічними та науковими працівниками, що 
працюють у ньому на постійній основі за звітний період, 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

П19*100/П6

0

13 Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, які 
комерціалізовано закладом вищої освіти та/або його науково- 
педагогічними та науковими працівниками, які працюють у ньому 
на постійній основі у звітному періоді, 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

П20*100/П6

0

РІВНЕНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ НУВГП
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

П1/П10

0

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

П1/П9

186,67

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 (крім закладів вищої освіти, які не 
здійснюють підготовку фахівців на другому (магістерському)  рівні 
вищої освіти за спеціальностями, для яких передбачено атестацію 
у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту)

П21

3 Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які не 
менше трьох місяців протягом звітного періоду або із завершенням

П2*100/П1
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у звітному періоді навчалися (стажувалися) в іноземних закладах 
вищої освіти (наукових установах) за межами України, приведена 
до 100 здобувачів вищої освіти денної форми навчання

0

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

П7*100/П6

0

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 
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

П3*100/П1

0,18

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)

П4

0

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)

П5

0

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

(П12+П13)/П6
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звітного періоду) у наукометричних базах 8сориз, \їеЬ оГ 8сіепсе, 
інших наукометричних базах, визнаних МОН, приведене до 
кількості науково-педагогічних і наукових працівників цього 
закладу

0

9 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які мають 
не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на 
час публікації було включено до наукометричної бази 8сориз або 
^еЬ о£ 8сіепсе, інших наукометричних баз, визнаних МОН, 
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

П14*100/П6

0

10 Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим 
коефіцієнтом впливовості до наукометричних баз 8сориз, \УеЬ оГ 
8сіепсе, інших наукометричних баз, визнаних МОН, що видаються 
закладом вищої освіти, приведена до кількості спеціальностей, з 
яких здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у закладі 
вищої освіти станом на 31 грудня останнього року звітного періоду

П17/П18

0

11 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які 
здійснювали наукове керівництво (консультування) не менше 
п'ятьох здобувачів наукових ступенів, які захистилися в Україні, 
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

П8*100/П6

0

12 Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, що 
зареєстровані закладом вищої освіти та/або зареєстровані (створені) 
його науково-педагогічними та науковими працівниками, що 
працюють у ньому на постійній основі за звітний період, 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

П19*100/П6

0

13 Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, які 
комерціалізовано закладом вищої освіти та/або його науково- 
педагогічними та науковими працівниками, які працюють у ньому 
на постійній основі у звітному періоді, 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

П20*100/П6

0

РІВНЕНСЬКИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ НУВГП
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

П1/П10

0
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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

П1/П9

191,75

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 (крім закладів вищої освіти, які не 
здійснюють підготовку фахівців на другому (магістерському)  рівні 
вищої освіти за спеціальностями, для яких передбачено атестацію 
у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту)

П21

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

П2*100/П1

0

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

П7*100/П6

0

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 
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

П3*100/П1

0,26

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

П4
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останні три роки (крім вищих військових навчальних закладів 
(закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), 
військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

0

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)

П5

0

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 
звітного періоду) у наукометричних базах 8сориз, \їеЬ оГ 8сіепсе, 
інших наукометричних базах, визнаних МОН, приведене до 
кількості науково-педагогічних і наукових працівників цього 
закладу

(П12+П13)/П6

0

9 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які мають 
не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на 
час публікації було включено до наукометричної бази 8сориз або 
^еЬ о£ 8сіепсе, інших наукометричних баз, визнаних МОН, 
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

П14*100/П6

0

10 Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим 
коефіцієнтом впливовості до наукометричних баз 8сориз, \УеЬ оГ 
8сіепсе, інших наукометричних баз, визнаних МОН, що видаються 
закладом вищої освіти, приведена до кількості спеціальностей, з 
яких здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у закладі 
вищої освіти станом на 31 грудня останнього року звітного періоду

П17/П18

0

11 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які 
здійснювали наукове керівництво (консультування) не менше 
п'ятьох здобувачів наукових ступенів, які захистилися в Україні, 
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

П8*100/П6

0

12 Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, що 
зареєстровані закладом вищої освіти та/або зареєстровані (створені) 
його науково-педагогічними та науковими працівниками, що 
працюють у ньому на постійній основі за звітний період, 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

П19*100/П6

0
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13 Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, які 
комерціалізовано закладом вищої освіти та/або його науково- 
педагогічними та науковими працівниками, які працюють у ньому 
на постійній основі у звітному періоді, 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

П20*100/П6

0

КОСТОПІЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
НУВГП

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

П1/П10

0

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

П1/П9

0

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 (крім закладів вищої освіти, які не 
здійснюють підготовку фахівців на другому (магістерському)  рівні 
вищої освіти за спеціальностями, для яких передбачено атестацію 
у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту)

П21

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

П2*100/П1

0

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

П7*100/П6

0
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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 
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

П3*100/П1

0

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)

П4

0

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)

П5

0

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 
звітного періоду) у наукометричних базах 8сориз, \їеЬ оГ 8сіепсе, 
інших наукометричних базах, визнаних МОН, приведене до 
кількості науково-педагогічних і наукових працівників цього 
закладу

(П12+П13)/П6

0

9 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які мають 
не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на 
час публікації було включено до наукометричної бази 8сориз або 
^еЬ о£ 8сіепсе, інших наукометричних баз, визнаних МОН, 
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

П14*100/П6

0

10 Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим 
коефіцієнтом впливовості до наукометричних баз 8сориз, \УеЬ оГ 
8сіепсе, інших наукометричних баз, визнаних МОН, що видаються

П17/П18
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закладом вищої освіти, приведена до кількості спеціальностей, з 
яких здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у закладі 
вищої освіти станом на 31 грудня останнього року звітного періоду

0

11 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які 
здійснювали наукове керівництво (консультування) не менше 
п'ятьох здобувачів наукових ступенів, які захистилися в Україні, 
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

П8*100/П6

0

12 Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, що 
зареєстровані закладом вищої освіти та/або зареєстровані (створені) 
його науково-педагогічними та науковими працівниками, що 
працюють у ньому на постійній основі за звітний період, 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

П19*100/П6

0

13 Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, які 
комерціалізовано закладом вищої освіти та/або його науково- 
педагогічними та науковими працівниками, які працюють у ньому 
на постійній основі у звітному періоді, 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

П20*100/П6

0

ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НУВГП
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

П1/П10

0

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

П1/П9

57,50

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 (крім закладів вищої освіти, які не 
здійснюють підготовку фахівців на другому (магістерському)  рівні 
вищої освіти за спеціальностями, для яких передбачено атестацію 
у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту)

П21

3 Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які не 
менше трьох місяців протягом звітного періоду або із завершенням

П2*100/П1
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у звітному періоді навчалися (стажувалися) в іноземних закладах 
вищої освіти (наукових установах) за межами України, приведена 
до 100 здобувачів вищої освіти денної форми навчання

0

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

П7*100/П6

1,68

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 
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

П3*100/П1

0,44

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)

П4

0

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)

П5

0

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

(П12+П13)/П6
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звітного періоду) у наукометричних базах Зсориз, \їеЬ оГ Зсіепсе, 
інших наукометричних базах, визнаних МОН, приведене до 
кількості науково-педагогічних і наукових працівників цього 
закладу

0,03

9 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які мають 
не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на 
час публікації було включено до наукометричної бази Зсориз або 
^еЬ оГ Зсіепсе, інших наукометричних баз, визнаних МОН, 
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

П14*100/П6

0,84

10 Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим 
коефіцієнтом впливовості до наукометричних баз Зсориз, \УеЬ оГ 
Зсіепсе, інших наукометричних баз, визнаних МОН, що видаються 
закладом вищої освіти, приведена до кількості спеціальностей, з 
яких здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у закладі 
вищої освіти станом на 31 грудня останнього року звітного періоду

П17/П18

0

11 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які 
здійснювали наукове керівництво (консультування) не менше 
п'ятьох здобувачів наукових ступенів, які захистилися в Україні, 
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

П8*100/П6

0

12 Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, що 
зареєстровані закладом вищої освіти та/або зареєстровані (створені) 
його науково-педагогічними та науковими працівниками, що 
працюють у ньому на постійній основі за звітний період, 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

П19*100/П6

0,84

13 Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, які 
комерціалізовано закладом вищої освіти та/або його науково- 
педагогічними та науковими працівниками, які працюють у ньому 
на постійній основі у звітному періоді, 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

П20*100/П6

0

БЕРЕЗНІВСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НУВГП
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

П1/П10

0
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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

П1/П9

74,33

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 (крім закладів вищої освіти, які не 
здійснюють підготовку фахівців на другому (магістерському)  рівні 
вищої освіти за спеціальностями, для яких передбачено атестацію 
у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту)

П21

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

П2*100/П1

0

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

П7*100/П6

0

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 
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

П3*100/П1

0

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

П4
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останні три роки (крім вищих військових навчальних закладів 
(закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), 
військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

0

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)

П5

0

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 
звітного періоду) у наукометричних базах Зсориз, \їеЬ оГ Зсіепсе, 
інших наукометричних базах, визнаних МОН, приведене до 
кількості науково-педагогічних і наукових працівників цього 
закладу

(П12+П13)/П6

0

9 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які мають 
не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на 
час публікації було включено до наукометричної бази Зсориз або 
^еЬ о£ Зсіепсе, інших наукометричних баз, визнаних МОН, 
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

П14*100/П6

0

10 Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим 
коефіцієнтом впливовості до наукометричних баз Зсориз, \УеЬ оГ 
Зсіепсе, інших наукометричних баз, визнаних МОН, що видаються 
закладом вищої освіти, приведена до кількості спеціальностей, з 
яких здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у закладі 
вищої освіти станом на 31 грудня останнього року звітного періоду

П17/П18

0

11 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які 
здійснювали наукове керівництво (консультування) не менше 
п'ятьох здобувачів наукових ступенів, які захистилися в Україні, 
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

П8*100/П6

0

12 Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, що 
зареєстровані закладом вищої освіти та/або зареєстровані (створені) 
його науково-педагогічними та науковими працівниками, що 
працюють у ньому на постійній основі за звітний період, 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

П19*100/П6

0
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13 Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які 
комерціалізовано закладом вищої освіти та/або його науково- 
педагогічними та науковими працівниками, які працюють у ньому 
на постійній основі у звітному періоді, 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

П20*100/ГІ6

В.С. Мошинський
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