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

Миколаївського національного аграрного університету 
 

1) В університеті виконуються усі вимоги Закону «Про освіту» та «Про вищу освіту» та Ліцензійні умови провадження 

освітньої діяльності закладів освіти.  

2) 19 лютого 2018 року Миколаївський національний аграрний університет отримав сертифікат Органу сертифікації 

систем управління ДП «Укрметртестстандарт», який засвідчує, що система управління якістю Миколаївського 

національного аграрного університету стосовно надання послуг у сфері освітньої та наукової діяльності відповідає 

вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) - Національного стандарту. 

3) Миколаївський національний аграрний університет відповідно до вимог чинного законодавства проходить усі 

перевірки щодо Ліцензійних умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, жодних порушень 

університетом не допускалося.  

4) В Миколаївському національному аграрному університету існує єдине інформаційне середовище в якому 

забезпечується автоматизація основних процесів діяльності. Використовується електронний документообіг, в 

електронному форматі зберігаються рішення Вченої ради університету, Вчених рад факультетів, Науково-

методичної ради університету, Науково-методичних комісій факультетів, засідання Приймальної комісії, засідання 

кафедр, рішення ректорату, документи науково-дослідного відділу, відділу кадрів, первинної профспілкової 

організації студентів, первинної профспілкової організації комітету викладачів та співробітників, спеціалізованих 

вчених рад, деканатів факультетів та інше. 

5) На виконання наказу №166 від 19.02.2015 «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих 

навчальних закладів», на офіційному сайті Миколаївського національного аграрного університету представлено 

повний пакет документів відповідно до вимог чинного законодавства.  

  



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» 

https://www.mnau.edu.ua/files/15_02/statut.pdf 

Документи закладу вищої освіти, 

якими регулюється порядок 

здійснення освітнього процесу 

ч. 3 ст. 79 Закону України «Про 

вищу освіту» 

https://www.mnau.edu.ua/ua/15_02.html 

Інформація про структуру та склад 

керівних органів 

ч. 3 ст. 79 Закону України «Про 

вищу освіту», ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://www.mnau.edu.ua/ua/02_04.html 

Кошторис закладу вищої освіти та всі 

зміни до нього 

ч. 4 ст. 79 Закону України «Про 

вищу освіту» 

https://www.mnau.edu.ua/ua/15_02.html 

Звіт про використання та 

надходження коштів 

ч. 4 ст. 79 Закону України «Про 

вищу освіту» 

https://www.mnau.edu.ua/ua/15_02.html 

Інформацію щодо проведення 

тендерних процедур 

ч. 4 ст. 79 Закону України «Про 

вищу освіту» 

https://www.mnau.edu.ua/ua/plan.html 

Штатний розпис ч. 4 ст. 79 Закону України «Про 

вищу освіту» 

https://www.mnau.edu.ua/ua/15_02.html 

Ліцензія на провадження освітньої 

діяльності 

ч. 2 ст. 30 Закону України «Про 

освіту» 

https://pk.mnau.edu.ua/normative-documents/certificates/ 

Сертифікати про акредитацію 

освітніх програм, сертифікат про 

інституційну акредитацію (за 

наявності) 

ч. 2 ст. 30 Закону України «Про 

освіту» 

https://pk.mnau.edu.ua/normative-documents/certificates/ 

Освітні програми, що реалізуються в 

закладі освіти, та перелік освітніх 

компонентів, що передбачені 

відповідною освітньою програмою 

ч. 2 ст. 30 Закону України 

«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. 

https://www.mnau.edu.ua/ua/02_02_10.html 

https://www.mnau.edu.ua/ua/02_02_02.html 

https://www.mnau.edu.ua/ua/02_02_03.html 

https://www.mnau.edu.ua/ua/02_02_04.html 

https://www.mnau.edu.ua/ua/02_02_10.html
https://www.mnau.edu.ua/ua/02_02_02.html
https://www.mnau.edu.ua/ua/02_02_03.html
https://www.mnau.edu.ua/ua/02_02_04.html


Ліцензований обсяг та фактична 

кількість осіб, які навчаються у 

закладі освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону України 

«Про освіту» 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/mikol-naczion-

agrarn-universitet.pdf 

Мова (мови) освітнього процесу ч. 2 ст. 30 Закону України 

«Про освіту» 

https://www.mnau.edu.ua/ua/15_02.html 

Наявність вакантних посад, порядок і 

умови проведення конкурсу на їх 

заміщення (у разі його проведення) 

ч. 2 ст. 30 Закону України 

«Про освіту» 

Вакантні місця відсутні 

Матеріально-технічне забезпечення 

закладу освіти (згідно з ліцензійними 

умовами) 

ч. 2 ст. 30 Закону України 

«Про освіту» 

https://www.mnau.edu.ua/ua/15_01.php 

Напрями наукової та/або мистецької 

діяльності (для закладів вищої освіти) 

ч. 2 ст. 30 Закону України 

«Про освіту» 

https://www.mnau.edu.ua/ua/04_01.html 

https://www.mnau.edu.ua/ua/07_06.html 

Наявність гуртожитків та вільних 

місць у них, розмір плати за 

проживання 

ч. 2 ст. 30 Закону України 

«Про освіту» 

https://pk.mnau.edu.ua/studentskiy_gurtozhitok/ 

Результати моніторингу якості освіти ч. 2 ст. 30 Закону України 

«Про освіту» 

https://www.mnau.edu.ua/ua/iso.html 

Річний звіт про діяльність закладу 

освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону України 

«Про освіту» 

https://www.mnau.edu.ua/ua/15_02.html 

Правила прийому до закладу освіти у 

відповідному році 

ч. 2 ст. 30 Закону України 

«Про освіту» 

https://pk.mnau.edu.ua/normative-documents/admission-rules/ 

Умови доступності закладу освіти для 

навчання осіб з особливими освітніми 

потребами 

ч. 2 ст. 30 Закону України 

«Про освіту» 

https://www.mnau.edu.ua/ua/15_02.html 

Розмір плати за навчання, підготовку, 

перепідготовку, підвищення 

кваліфікації здобувачів освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону України 

«Про освіту» 

https://pk.mnau.edu.ua/bachelor/cost-of-education-bachelor/ 

https://pk.mnau.edu.ua/magistracy/cost-of-education-magistr/ 

Перелік додаткових освітніх та інших 

послуг, їх вартість, порядок надання 

та оплати 

ч. 2 ст. 30 Закону України 

«Про освіту» 

https://www.mnau.edu.ua/ua/15_02.html 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/mikol-naczion-agrarn-universitet.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/mikol-naczion-agrarn-universitet.pdf
https://www.mnau.edu.ua/ua/04_01.html
https://pk.mnau.edu.ua/bachelor/cost-of-education-bachelor/


ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та підтвердження статусу національного 

закладу вищої освіти 

Таблиця 2. Здобувачі вищої освіти  

Ступінь (ОКР) Код та спеціальність Кількість, осіб 

Проходили 

стажування в 

іноземних ЗВО 

Здобули 

призові місця 

Іноземних 

громадян 

Громадян з 

країн членів 

ОЕСР 

Бакалавр 

071 «Облік і оподаткування» 93 11 5 0 0 

6.030509 «Облік і аудит» 39 3 1 0 0 

072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» 
76 5 3 0 0 

6.030508 «Фінанси і кредит» 20 1 0 0 0 

Магістр 

071 «Облік і оподаткування» 61 10 10 0 0 

072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» 
37 7 1 0 0 

Бакалавр 182 «Харчові технології» 42 0 0 0 0 

Бакалавр 

162 «Біотехнології та 

біоінженерія» 
36 6 2 0 0 

6.051401 – «Біотехнологія» 20 4 1 0 0 

Бакалавр 

204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва» 

203 69 15 0 0 

6.090102 – (ТВППТ) 79 7 5 0 0 

Магістр 

204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва» 

165 33 18 13 3 

Магістр 

152 «Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна 

техніка» 

19 1 2 0 0 

Магістр 
212 «Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза»  
10 - 0   



Бакалавр 193 «Геодезія та землеустрій» 39 2 0 0 0 

Бакалавр 
6.080101 «Геодезія, картографія 

та землеустрій» 
11 1 2 0 0 

Бакалавр 201 «Агрономія» 296 60 25 0 0 

Бакалавр 6.090101 «Агрономія» 91 19 6 0 0 

Магістр 201 «Агрономія» 180 37 12 11 2 

Бакалавр 073 «Менеджмент» 145 23 9 0 0 

Бакалавр 
6.030601 

«Менеджмент» 
66 5 3 0 0 

Магістр 073 «Менеджмент» 57 8 6 0 0 

Бакалавр 
281 «Публічне управління та 

адміністрування» 
91 12 3 0 0 

Магістр 
281 «Публічне управління та 

адміністрування» 
73 10 2 0 0 

Бакалавр 
6.030502 «Економічна 

кібернетика» 
19 2 1 0 0 

Бакалавр 051 «Економіка» 33 3 1 0 0 

Бакалавр 

208 «Агроінженерія» 145 39 14 0 0 

6.100102 «Процеси, машини та 

обладнання АПВ» 
70 8 2 0 0 

Магістр 208 «Агроінженерія» 117 25 12 14 2 

Бакалавр 

141 «Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» 

130 11 10 0 0 

6.100101 «Енергетика та 

електротехнічні системи в 

АПК» 

42 12 5 0 0 

015 «Професійна освіта 

(технологія виробництва і 

переробки продуктів сільського 

господартсва)  

12     



Магістр 

141 «Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» 

49 14 3 0 0 

Разом 2566 448 179 38 7 

 

 

Таблиця 3. Наукові, науково-педагогічні працівники 

 

Факультет 

(інститут) 
Кафедра, відділ тощо Кількість 

Проходили 

стажування 

в іноземних 

ЗВО 

Здійснювали 

наукове 

керівництво 

(консультування) 

не менше п’ятьох 

здобувачів 

наукових ступенів, 

які захистилися в 

Україні 

Науково – 

педагогічні 

працівники, 

науковий 

ступінь 

та/або вчене 

звання 

Науково – 

педагогічні 

працівники, 

доктори 

наук та/або 

професори 

Обліково-

фінансовий 

Кафедра обліку і 

оподаткування 
15 7 2 11 4 

Кафедра фінансів, 

банківської справи та 

страхування 

10 5 1 9 3 

Кафедра українознавства 7 2 - 4 1 

Кафедра економічної теорії і 

суспільних наук 
8 3 - 6 2 

Кафедра інформаційних 

систем і технологій 
8 2 - 5 2 

Агротехнологій Землеробства, геодезії та 

землеустрою 
9 2 2 6 2 

Виноградарства та 

плодоовочівництва 
9 3 1 7 2 

Рослинництва та СПГ 12 2 - 8 3 

Ґрунтознавства та агрохімії 10 3 2 6 2 



Менеджменту Публічного управління та 

адміністрування  

9 2 3 7 3 

Економіки підприємств  11 3 1 7 1 

Управління виробництвом та 

інноваційною діяльністю 

підприємств 

12 6 3 9 4 

Економічної кібернетики і 

математичного моделювання 

10 2 1 8 2 

Менеджменту та маркетингу 11 3 1 10 1 

ТВППТСБ Генетики, годівлі тварин та 

біотехнології 

12 4 3 12 4 

Технології виробництва 

продукції тваринництва 

11 3 2 11 4 

Технології переробки, 

стандартизації і сертифікації 

продукції тваринництва 

11 2 1 11 2 

Птахівництва, якості та 

безпечності продукції 

9 1 2 9 2 

Зоогігієни та ветеринарії 10 2 - 10 1 

Культури і 

виховання  

Кафедра іноземних мов 9 1 0 7 1 

Кафедра фізичного 

виховання 

8 1 - 1 0 

 Інженерно –

енергетичний  

Вищої та прикладної 

математики 

11 4 2 7 3 

Загальнотехнічних дисциплін 10 2 1 6 2 

Тракторів та 

сільськогосподарських 

машин, експлуатації та 

технічного сервісу 

12 2 1 8 3 

Електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

10 3 2 7 2 

Агроінженерії 9 2 1 5 1 



Методики професійного 

навчання 

8 2 - 4 1 

Разом  271 74 32 201 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 4. Науковометричні показники 
 

Факультет 

(інститут) 

Кафедра, 

відділ тощо 

Прізвище, ім’я, по батькові 

наукового науково – 

педагогічного працівника  

Scopus ID (за 

наявності) 

Індекс 

Гірша 

Scopus 

ID Web of 

Science 

Індекс 

Гірша 

Web of 

Science 
Разом   35  24 

 

 

 

 

 

Таблиця 5. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше п’яти наукових публікацій  у 

періодичних виданнях, які на час публікації було включено до науко метричних баз Scopus або Web of Science 

 

Факультет 

(інститут) 

Кафедра, відділ 

тощо 

Прізвище, ім’я, по 

батькові наукового 

науково – педагогічного 

працівника  

Кількість  

публікацій 

Scopus  

Назва та реквізити публікацій 

Scopus 

Кількість  

публікаці

й Web of 

Science  

Назва та реквізити 

публікацій Web of 

Science 

  17     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 6. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності  

 

Назва показників Шифр показників Назви, реквізити (коди) 

Кількість наукових журналів, які входять з 

ненульовим коефіцієнтом впливовості до науко 

метричних баз П17 3 

Кількість спеціальностей П18 27 

Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, 

що зареєстровані закладом вищої освіти та/або 

зареєстровані (створені) його науково-педагогічними 

та науковими працівниками П19 212 

Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які 

комерціалізовано закладом вищої освіти та/або його 

науково-педагогічними та науковими працівниками П20 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 8. Порівняльні показники 

 

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 
44,24 

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 
12,76 

2 

Питома вага здобувачів вищої освіти, які під час складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

продемонстрували результати в межах 25 відсотків кращих серед учасників відповідного іспиту протягом 

звітного періоду, але не більше трьох останніх років (стосується здобувачів вищої освіти, для яких 

передбачається складення єдиного державного кваліфікаційного іспиту) 

- 

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 
17,45 

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) 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 

27,3 

5 

Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному періоді призові місця на Міжнародних 

студентських олімпіадах, ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, ІІ 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, Параолімпійських, 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 

6,97 

6 
Середньорічна кількість іноземних громадян серед здобувачів вищої освіти у закладах вищої освіти, які 

навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, за денною формою навчання за останні три роки 
12 

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 
2 



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 Scopus, Web of Science, інших наукометричних базах, визнаних МОН, приведене до 

кількості науково-педагогічних і наукових працівників цього закладу 

0,21 

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 наукометричних баз Scopus або Web of Science, 

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 

6,27 

10 

Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом впливовості до наукометричних баз 

Scopus, Web of Science, 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 

0,11 

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 

11,81 

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 

78,22 

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 

19,55 

 


