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siftHrax yMoB npoBaAXeHHr ocsirHsoi lirrtrnocri 3aKnaAie ocniila;

2) nozwrgBHa oqinxa (ceprra$irauir) cucreMu za6eslerleHHfl 3aKJIaAoM elauoi

ocsiru qKocri oceirHroi aisnrsocri ra flKocri eHUIoi oceila (cncreMl4 nHyrpiruHboro

ga6esnerreHH.fl lcocri) eiAnoeilno Ao Br4Mor a6gaqy oAI4HaAUtroro r{acrvrHvr Apyrol

crapi 16 3arcony Yrcp aisu "llp-o euu1y ocniry" (xpurepifr ror{I4Hae 3acrocoByBarkrcfl,

qepe3 ABa poKH nicnq 3arBepAXeHHs HauionaJIbHHM areHTcrBoM is ga6egneqeHHf,
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якості вищої освіти відповідних вимог, до цього його виконання не є 

обов’язковим); 

3) відсутністьвиявлених раніше порушень Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти; 

4) наявність єдиного інформаційного середовища Донбаської національ-

ної академії будівництва і архітектури, в якому забезпечується автоматизація 

основних процесів діяльності; 

5) розміщення на офіційному веб-сайті Донбаської національної академії 
будівництва і архітектури  http://donnaba.edu.ua обов’язкової інформації, перед-
баченої законодавством. 
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ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та підтвердження статусу національного за-

кладу вищої освіти 

Таблиця 1. Здобувачі вищої освіти 
Ступінь 

(ОКР) 

Код та спеціальність Кількість1 Проходили ста-

жування в іно-

земних ЗВО2 

Здобули при-

зові місця3 

Іноземних 

громадян4 

Громадян з 

країн членів 

ОЕСР5 

Бакалавр 051Економіка 22 - 1 - - 

073Менеджмент 15 - - - - 

101Екологія 12 - 1 -  

133 Галузеве машинобудування 23 - 2 - - 

191Архітектура та містобудування 92 - 2 - - 

192  Будівництво та цивільна інженерія 120 - - - - 

193 Геодезія та землеустрій * - - - - - 

274 Автомобільний транспорт 25 - - - - 

Магістр 051 Економіка 9 - - - - 

073 Менеджмент 5 - - - - 

101 Екологія 5 - - - - 

133 Галузеве машинобудування 2 - - - - 

191Архітектура та містобудування 14 - 2 - - 

192  Будівництво та цивільна інженерія 48 2 - - - 

274 Автомобільний транспорт 13 - - - - 

Разом: 405 2 8 0 0 

* набір за спеціальністю тимчасово призупинений 
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1Кількість 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 (стажували-

ся) 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 культур-

но-мистецьких проектах, які проводяться або визнані Мінкультури, на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, чем-

піонатах 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 навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів за-

кладів 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) 
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Таблиця 2. Наукові, науково-педагогічні працівники 
Факультет 

(Інститут) 

Кафедра відділ тощо Кіль-

кість6 

Проходили 

стажуван-

ня в інозе-

мних ЗВО7 

Здійснювали науко-

ве керівництво (кон-

сультування) не 

менше п’ятьох здо-

бувачів наукових 

ступенів, які захис-

тилися в Україні8 

Науково-педагогічні 

працівники, науковий 

ступінь та/або вчене 

звання9 

Науково-педагогічні 

працівники, доктори 

наук та/або профе-

сори10 

Будівельний 

факультет 

Загальної інженерної підготовки 3 - - 2 - 

Будівельних конструкцій, будівель 
та споруд 

6 1 - 4 - 

Будівельних матеріалів та техно-
логій 

5 - - 3 - 

Автомобільних доріг 5 - - 3 - 

Факультет місь-

кого господарс-

тва та охорони 

навколишнього 

середовища 

Теплогазоводопостачання, водо-
відведення і вентиляції 

5 - - 4 - 

Міського будівництва і господарс-
тва 

3 - - 3 - 

Прикладної екології, хімії і охоро-
ни праці 

5 - - 3 1 

Архітектурний 

факультет 

Архітектури будівель та споруд 6 - - 3 - 

Містобудування 4 - - 2 - 

Механічний 

факультет 

Машинобудування 5 - - 4 - 

Автомобільного транспорту 4 - - 2 - 

Економіко-

гуманітарний 

факультет 

Економіки 5 - - 3 1 

Менеджменту 5 - - 3 1 

Гуманітарної підготовки 4 - - 2 - 

Фізичного виховання - - - - - 

Разом: 65 1 0 41 3 
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6 Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періо-

ду 
7Кількість 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 захисти-

лися 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 
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 ро-

боти, 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 на-
родної творчості України. 
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Таблиця 3. Наукометричні показники  
Факультет 

(Інститут) 

Кафедра, відділ тощо Прізвище, ім’я, по батькові 

наукового, науково-

педагогічного працівника11 

IDScopus 

(за наявності) 

Індекс Гір-

шаScopus12 

IDWebofScience Індекс Гірша 

Webof Science13 

Будівельний 

факультет 

Загальної інженерної під-
готовки 

- - - - - 

Будівельних конструкцій, 
будівель та споруд 

- - - - - 

Будівельних матеріалів та 
технологій 

- - - - - 

Автомобільних доріг - - - - - 

Факультет місь-

кого господарс-

тва та охорони 

навколишнього 

середовища 

Теплогазоводопостачання, 
водовідведення і вентиля-
ції 

- - - - - 

Міського будівництва і 
господарства 

- - - - - 

Прикладної екології, хімії і 
охорони праці 

Міхєєнко (Васильєва) Вік-

торія Михайлівна 

55510838000 2 - 2 

Архітектурний 

факультет 

Архітектури будівель та 
споруд 

- - - - - 

Містобудування - - - - - 

Механічний 

факультет 

Машинобудування - - - - - 

Автомобільного транспор-
ту 

- - - - - 

Економіко-

гуманітарний 

факультет 

Економіки - - - - - 

Менеджменту -  - - - 

Гуманітарної підготовки - - - - - 

Фізичного виховання - - - - - 

Разом:   2  2 
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11Прізвище, 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 Гіршахоча б в однійзнаукометричних баз Scopus або WebofScience 
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 Scopus 
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 WebofScience 
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Таблиця 4. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які на час публікації було включено до наукометричних баз Scopus або WebofScience 

Факультет 

(Інститут) 

Кафедра, відділ тощо Прізвище, 

ім’я, по бать-

кові науково-

го, науково-

педагогічного 

працівника14 

Кількість 

публікацій 

Scopus15 

Назва та реквізити публікацій 
Scopus (прирівняні відзнаки) 

Кількість 

публікацій 
Webof 

Science 16 

Назва та реквізити публікацій 
WebofScience (прирівняні відзна-

ки) 

Будівельний 

факультет 

Загальної інженер-
ної підготовки 

- - - - - 

Будівельних конс-
трукцій, будівель та 
споруд 

- - - - - 

Будівельних мате-
ріалів та технологій 

- - - - - 

Автомобільних 
доріг 

- - - - - 

Факультет місь-

кого господарс-

тва та охорони 

навколишнього 

середовища 

Теплогазоводопо-
стачання, водовід-
ведення і вентиля-
ції 

- - - - - 

Міського будівниц-
тва і господарства 

- - - - - 

Прикладної еколо-
гії, хімії і охорони 
праці 

Міхєєнко (Ва-

сильєва) 

Вікторія Ми-

хайлівна 

5 1. Reaction of N-phenyl(benzylidene, 
phenoxy)acetyl-1,4-benzoquinone 
imines with sodium azideKonovalova, 
S.A., Avdeenko, A.P., Vasil'eva, V.M., 
Goncharova, S.A. 2014Russian 
Journal of Organic Chemistry 
50(3), с. 351-354 
2. Просмотркраткогоописа-
нияViewatPublisherСвязанныедоку-

5 1. Thiocyanation of N-
[phenyl(benzylidene, phe-
noxy)acetyl]-substituted 1,4-
benzoquinone monoimines 
Автор:: Konovalova, S. A.; Av-
deenko, A. P.; Vasil'eva, V. M.;  
RUSSIAN JOURNAL OF 
ORGANIC CHEMISTRY   Том: 
50   Выпуск: 11   Стр.: 1677-1682   
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менты 
Thiocyanation of N-
[phenyl(benzylidene, phenoxy)acetyl]-
substituted 1,4-benzoquinone mo-
noiminesKonovalova, S.A., Avdeenko, 
A.P., Vasil'Eva, V.M., Goncharova, 
S.A. 2014 Russian Journal of Or-
ganic Chemistry 
50(11), с. 1677-1682 
3. Просмотркраткогоописа-
нияViewatPublisherСвязанныедоку-
менты 
Reaction of N-[aryl(benzylidene, phe-
noxy)acetyl]-1,4-benzoquinone imines 
with sodium 4 methylbenzenesul-
finateKonovalova, S.A., Avdeenko, 
A.P., Vasil'Eva, V.M., Yusina, A.L. 
2014 Russian Journal of Organic 
Chemistry 
50(10), с. 1422-1429 
4. Просмотркраткогоописа-
нияViewatPublisherСвязанныедоку-
менты 
Activated sterically strained C=N bond 
in N-substituted p-quinone mono- and 
diimines: XIV. Reaction of some 3,5-
dimethyl-1,4-benzoquinone mo-
noimines with alcoholsAvdeenko, 
A.P., Konovalova, S.A., Vasil'Eva, 
V.M., (...), Baumer, V.N., Shishkin, 
O.V. 2013 Russian Journal of 
Organic Chemistry 
49(1), с. 49-59 
5. Просмотркраткогоописа-
нияViewatPublisherСвязанныедоку-
менты 

Опубликовано: NOV 2014 
2.Reaction of N-[aryl(benzylidene, 
phenoxy)acetyl]-1,4-benzoquinone 
imines with sodium 4-
methylbenzenesulfinate 
Автор:: Konovalova, S. A.; Av-
deenko, A. P.; Vasil'eva, V. M.;  
RUSSIAN JOURNAL OF 
ORGANIC CHEMISTRY   Том: 
50   Выпуск: 10   Стр.: 1422-1429   
Опубликовано: OCT 2014 
3. Reaction of N-
phenyl(benzylidene, phe-
noxy)acetyl-1,4-benzoquinone 
imines with sodium azide 
Автор:: Konovalova, S. A.; Av-
deenko, A. P.; Vasil'eva, V. M.;  
RUSSIAN JOURNAL OF 
ORGANIC CHEMISTRY   Том: 
50   Выпуск: 3   Стр.: 351-354   
Опубликовано: MAR 2014 
4. Activated sterically strained C=N 
bond in N-substituted p-quinone 
mono- and diimines: XIV. Reaction 
of some 3,5-dimethyl-1,4-
benzoquinone monoimines with 
alcohols 
Автор:: Avdeenko, A. P.; 
Konovalova, S. A.; Vasil'eva, V. 
M.; ссоавторами. 
RUSSIAN JOURNAL OF 
ORGANIC CHEMISTRY   Том: 
49   Выпуск: 1   Стр.: 49-59   
Опубликовано: JAN 2013 
5. Synthesis and structure of N-
aryl(phenoxy, benzylidene)acetyl-
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Synthesis and structure of N-
Aryl(phenoxy, benzylidene)acetyl-1,4- 
benzoquinone monoiminesAvdeenko, 
A.P., Konovalova, S.A., Vasil'eva, 
V.M., (...), Palamarchuk, G.V., 
Baumer, V.N. 2012 Russian Jour-
nal of Organic Chemistry 
48(10), с. 1309-1319 

1,4-benzoquinone monoimines 
Автор:: Avdeenko, A. P.; 
Konovalova, S. A.; Vasil'eva, V. 
M.; 
RUSSIAN JOURNAL OF 
ORGANIC CHEMISTRY   Том: 
48   Выпуск: 10   Стр.: 1309-1319   
Опубликовано: OCT 2012 

Архітектурний 

факультет 

Архітектури буді-
вель та споруд 

- - - - - 

Містобудування - - - - - 

Механічний 

факультет 

Машинобудування - -  - - 

Автомобільного 

транспорту 

- - - - - 

Економіко-

гуманітарний 

факультет 

Економіки - - - - - 

Менеджменту - - - - - 

Гуманітарної під-

готовки 

- - - -  

Фізичного вихо-

вання 

- - - -  

       

Разом: 1     

 
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 Scopus або 
WebofScience 
15 Кількість публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus 
16 Кількість публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази WebofScience 

До числа таких публікацій прирівнюються: 

дипломи (документи) здобувачів вищої освіти - переможців та призерів (лауреатів) міжнародних культурно-мистецьких проектів, внесених до відповідних міжнародних ре-

єстрів, визнаних Мінкультури (для діячів культури і мистецтв, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи, педагогічна діяльність яких відповідно до нав-
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чального 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 
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Таблиця 5. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності 

 
 

Назви, реквізити (коди) 

Кількість наукових журналів, які входять з 
ненульовим коефіцієнтом впливовості до 
наукометричних баз17 

 
0 

 
- 

Кількість спеціальностей18 

7 

051 Економіка 
073 Менеджмент 
101 Екологія 
133 Галузеве машинобудування 
191 Архітектура та містобудування 
192 Будівництво та цивільна інженерія 
274 Автомобільний транспорт 
 

Кількість об’єктів права інтелектуальної 
власності, що зареєстровані закладом вищої 
освіти та/або зареєстровані (створені) його 
науково-педагогічними та науковими праці-
вниками19 

9 

1. Фібра для дисперсного армування дрібнозернистого бетону. Патент на корис-

ну модель  № 116407 25.05.2017. Попов О. Л., Гололобов Б. Д., Мнацаканян 

К. Б., Ситніченко М. В., Паращєнко А. О.,Котлярова А. Д. 

2. Волокно для розсіяного армування великозернитого бетону. Патент на корис-

ну модель  № 114544 10.03.2017. Колесниченко С.В.,Шарабарін О. Г., Голо-

лобов Б. Д., Попов О. Л., Ковтун С. В. ,Вакуленко В. І., Паращєнко А. О. 

3. Кран-бетонороздовач. Патент на корисну модель  № 114580 10.03.2017. Гав-

рюков О. В.,Кльон А. М.,Треть’як А. В.,Кузнєцов М. М.,Морісенков Ю. П. 

Гололобов Б. Д. 

4. Спосіб визначення масової витрати речовин, що викидаються з резервуару в 

атмосферне повітря. Патент на корисну модель  № 117667 10.07.2017.  

      Попов О. Л.,Кондакова Н. Ю.,Падалко С. І. 

5. Спосіб оцінки технічного стану сталевих конструкцій. Патент на корисну мо-

дель  № 114712 10.03.2017. Колесниченко С. В., Мнацаканян К. Б., Черних І. 

Ю., Абрамов В. М., Полянский К. В. 

6. Спосіб безконтактної дефектоскопії металевих конструкцій. Патент на корис-
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ну модель  № 117575 26.06.2017. Колесниченко С. В., Точонов І.В., Ковтун 

С.В.,Мнацаканян К. Б., Путілін С.В., Попаденко А.О. 

7. Сонячна електрична установка. Патент на корисну модель № 119516 

25.09.2017. Кравець В. А., Точонов І. В., Колесніченко С. В.,Гололобов Б. Д., 

Шарабарін О. Г., Ситніченко М. В., Попаденко А.О. 

8. Сонячна теплова установка. Патент на корисну модель  № 120569 10.11.2017. 

       Кравець В. А., Точонов І. В., Колесніченко С. В., Гололобов Б. Д.,  

       Попаденко А. О.,Котлярова А. Д. 

9. Пристрій керування режимами роботи шахтних гідроакумулюючих електрос-

танцій (ГАЕС). Патент на корисну модель  № ПУ № 122232 26.12.2017. Гав-

рюков О. В., Шевченко С.С., Савченко Н.П., Трет’як А.В. 

Кількість об’єктів права інтелектуальної 
власності, які комерціалізовано закладом 
вищої освіти та/або його науково-
педагогічними та науковими працівниками20 0 

 
 
 
- 

 

 
17Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом впливовості до наукометричних баз Scopus, WebofScience, що видаються закладом вищої освіти 
18Кількість спеціальностей, з яких здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти станом на 31 грудня останнього року звітного періоду 
19Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані закладом вищої освіти та/або зареєстровані (створені) його науково-педагогічними та науковими праців-
никами, 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; 
20Кількість 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 
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Таблиця 6. 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 звіт-

ного періоду і має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора 

405/3=135 

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 звіт-

ного періоду і має науковий ступінь та/або вчене звання 

405/41=9,9 

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 перед-

бачається 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 навчан-

ня 

2*100/405=0,49 

4 Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які не менше трьох місяців протягом звітного пе-

ріоду або із завершенням у звітному періоді стажувалися, проводили навчальні заняття в іноземних закла-

дах 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 остан-

нього року звітного періоду 

1*100/65=1,54 

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

ських олімпіадах, II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, II етапі Всеукраїнського конкурсу студе-

нтських наукових робіт, інших освітньо-наукових конкурсах, які проводяться або визнані МОН, міжнаро-

дних та всеукраїнських культурно-мистецьких проектах, які проводяться або визнані Мінкультури, на 

Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, чемпіо-

натах світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубків світу та Європи, чемпіонату України з видів спор-

8*100/405= 1,98 
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ту, які проводяться або визнані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування дер-

жавної політики у сфері фізичної культури та спорту, приведена до 100 здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання 

6 Середньорічна кількість іноземних громадян серед здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти, які на-

вчаються 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), війсь-

кових 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 (закла-

дів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої 

освіти) 

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 Scopus, WebofScience, інших наукометричних базах, визнаних МОН, приведене до 

кількості науково-педагогічних і наукових працівників цього закладу 

(2+2)/65=0,06 

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 Scopus або 

WebofScience, інших наукометричних баз, визнаних МОН, приведена до 100 науково-педагогічних і нау-

кових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня 

останнього року звітного періоду 

1*100/65=1,54 

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

Scopus, WebofScience, 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 
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11 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснювали наукове керівництво (консуль-

тування) не менше п’ятьох здобувачів наукових ступенів, які захистилися в Україні, приведена до 100 нау-

ково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем робо-

ти станом на 31 грудня останнього року звітного періоду 

0 

12 Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані закладом вищої освіти та/або зареєс-

тровані (створені) його науково-педагогічними та науковими працівниками, що працюють у ньому на пос-

тійній основі за звітний період, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників, які пра-

цюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного 

періоду 

9*100/65=13,85 

13 Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які комерціалізовано закладом вищої освіти та/або йо-

го науково-педагогічними та науковими працівниками, які працюють у ньому на постійній основі у звіт-

ному періоді, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі ви-

щої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду 

0 
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ІІІ. Інформація про досягнення закладу вищої освіти за преміальними критеріями надання та підтвердження 
статусу національного закладу вищої освіти 

 
Інформуємо про досягнення закладу вищої освіти за преміальними критеріями надання та підтвердження статусу наці-

онального закладу вищої освіти за номінаціями: 
1) місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних рейтингах; 
В міжнародному рейтингу  Webometrics серед 331 українськихвишів Академія зайняла 168 позицію. 
У рейтингу вищих   навчальних закладів «Топ-200 Україна» — 2017року посіла173 місце . 
У рейтингу Scopus Україна серед 136 закладів вищої освіти України Академія зайняла 75 позицію. 

Консолідований рейтинг вищих навчальних закладівУкраїни, який підсумовує загальні рейтингові місця навчальних закладів 
за версією "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Webometrics"у 2017 році включає 288  ВНЗ III-IV рівнів акредитації.  
 У консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України у 2017 році Академія посіла 130-131 місце. 

2) наявність іноземних та міжнародних акредитацій; 
Навчання за програмою подвійного диплому за напрямом «Будівництво» та «Екологія» (Проект ERASMUS + 544178-

2013-PT-JPCR-RETHINK, Політехнічний інститут у м.Лейрія (InstitutoPolitecnicodeLeiriaEscolaSuperiordeTecnologiaeGestao)) 
 
3) кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні 

звання України; 
- 
4) кількість випускників закладу вищої освіти, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання Украї-

ни; 
- 
5) кількість випускників закладу вищої освіти, які підтвердили своє працевлаштування протягом трьох років (може ви-

користовуватись інформація, яка отримана не раніше, ніж через шість місяців після отримання документів про вищу освіту та 
закінчення навчання). 
62 % випускників Донбаської національної академії будівництва і архітектури  успішно працевлаштовуються 
Протягом  трьох років по здобутті вищої освіти 


