
ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ, ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ)  

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

 

№ 

п/п 

Цільові показники діяльності 

(результативності, ефективності та 

якості) закладу вищої освіти 

Строк 

досягнення 

Механізм перевірки досягнення цільових 

показників, включаючи критерії їх 

оцінювання 

 

1 

Підвищення рівня знання англійської 

мови серед викладачів до рівня В 2 і вище 

(зростання кількості педагогічних, 

науково-педагогічних працівників, що 

володіють відповідним рівнем) 

Участь іноземних викладачів в 

навчальному процесі 

Щорічно Звітування до МОЗ України щодо сприяння 

підвищення рівня володіння англійською 

мовою співробітників (в тому числі кількості 

сертифікатів про підтвердження рівня знання 

англійської мови у звітному та попередньому 

роках) 

2 Інтеграція наукової діяльності закладу 

вищої освіти в міжнародний 

дослідницький простір 

Щорічно Звіт ректора щодо динаміки щорічних 

показників:  

- кількість статей у виданнях, що індексуються 

наукометричними базами Web of Science та/або 

PubMed та/або Scopus;  

- отримані міжнародні гранти на проведення 

наукових досліджень. Порівняння вказаних 

показників у звітному році до попереднього та 

зафіксоване зростання кількості статей у 

профілі закладу вищої освіти у відповідних  

наукометричних  базах даних 



3 Створення системи організації та 

розвитку дистанційного навчання в 

закладі вищої освіти 

До 2021 року Створено систему організації та розвитку 

дистанційного навчання в закладі вищої освіти 

4 Акредитація освітніх програм в 

Національному агентстві з питань якості 

вищої освіти за спеціальностями галузі 

знань «22 Охорона здоров’я», за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти в закладі вищої освіти 

У строки, 

визначені 

законом 

України «Про 

вищу освіту» 

та положення 

про 

акредитацію 

освітніх 

програм, за 

якими 

здійснюється 

підготовка 

здобувачів 

вищої освіти, 

затвердженим 

наказом МОН 

від 11.07.2019 

року № 977 

Освітні програми акредитовано в 

Національному агентстві з питань якості вищої 

освіти за відповідними спеціальностями 



5 Організація перекладу українською 

мовою трьох англомовних підручників з 

базових/клінічних медичних дисциплін, 

які використовуються для підготовки 

здобувачів медичної освіти в закладах 

освіти ЄС, Великобританії, Австралії, 

Канади, США 

До 2025 року Поінформовано МОЗ України. Організовано 

переклад та видано підручники, забезпечено 

доступ здобувачів у бібліотеці закладу вищої 

освіти. 

 


