діяльності підрозділів університету, зменшення кількості документації на паперових
носіях, інтеграція із сторонніми системами (зокрема ЄДЕБО)
4) обов’язкова інформація , яка передбачена законодавством, розміщена на
офіційному веб-сайті http://onmedu.edu.ua університету.

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

(ОКР)

спеціальність

1

Магістр

222 Медицина

Спеціаліст

7.110101

Кількість

я в інозем-

Код та

стажуванн

Ступінь

Проходили

Таблиця 1. Здобувачі вищої освіти
Здобули
призові
місця

1

Громадян з
Іноземних
громадян4

країн
членів
ОЕСР5

2528

1010

238

299

48

1694

392

Лікувальна справа
Спеціаліст

7.12010001

3835

10

Лікувальна справа
Спеціаліст
Спеціаліст

7.12010002 Педіатрія

323

7.12010003 Медико-

75

профілактична справа
Спеціаліст

7.12010005

618

278

94

437

152

32

Стоматологія
Магістр

221 Стоматологія

Бакалавр

6.030103
Практична психологія

38

Магістр

226 Фармація

87

19

2

Спеціаліст

7.12020101

204

52

15

93

35

7

Фармація
Магістр

226 Фармація,
промислова фармація

Бакалавр

053 Психологія

42

Магістр

053 Психологія

15

Разом:

8295
П1

0
П2

1

10
П3

3538
П4

828
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 освітньонаукових 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 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 2. Наукові, науково-педагогічні працівники

Кількість6

Факультет (інститут)

Кафедра, відділ тощо

Проходили
стажуванн
яв
іноземних
ЗВО7

Здійснювали
наукове
керівництво
(консультуван
ня) не менше
п`ятьох
здобувачів
наукових
ступенів, які
захистилися в
Україні8

Науковопедагогічні
працівники,
науковий
ступінь та/або
вчене звання9

Науковопедагогічні
працівники,
доктори
наук та/або
професори10

Суспільних наук

12

7/4

0/0

Іноземних мов
Філософії та біоетики
Анатомії людини
Патологічної анатомії з
секційним курсом
Біофізики, інформатики

38
9
23

4/4
5/2
5/4

0/0
1/0
1/0

10

7/4

2/2

2

та медичної апаратури
Гістології, цитології та
ембріології
Клінічної імунології,
генетики та медичної
біології
Загальної та клінічної
фармакології
Медичної хімії
Мікробіології,
вірусології та
імунології
Фізіології
Загальної та клінічної
патологічної фізіології
Соціальної медицини,
громадського здоров`я
та медичного права
Гігієни та медичної
екології
Фізичної реабілітації,
спортивної медицини,
фізичного виховання і
валеології
Судової медицини
Загальної фармації
Фармакогнозії
Технології ліків
Фармацевтичної хімії
Організації та
економіки фармації
Акушерства і
гінекології № 1
Акушерства і
гінекології № 2
Анестезіології,
інтенсивної терапії з
післядипломною
підготовкою
Загальної та військової
хірургії
Медицини катастроф та
військової медицини
Хірургії № 1 з
післядипломною
підготовкою
Хірургії № 2
Хірургії № 3 з курсом
нейрохірургії
Хірургії № 4 з курсом
онкології
Дитячої хірургії
Роботизованої та
ендоскопичної хірургії
Променевої
діагностики, терапії та
радіаційної медицини
Травматології та
ортопедії
Оторинолоарингології

11

6/6

1/1

12

4/1

1/1

19

9/7

2/2

17
26

12/7
16/9

3/3
1/1

14

8/3

0/0

12

7/5

1/1

12

5/5

4/1

15

6/3

1/1

14

4/2

3/1

15

2/2

1/1

7
5
6
6
9

5/2
2/0
2/0
4/1
4/3

1/0
0/0
1/1
1/0
1/1

8

2/0

1/1

26/11

11/7

5

8/6

5/4

13

6/2

2/2

14

7/5

1/1

11

4/5

1/1

19

9/6

3/3

10

6/2

2/2

9

4/3

1/1

23
7

9/4
4/0

2/2
2/2

7

3/1

1/1

7

3/3

1/1

13
11

6/5
6/2

5/5
3/3

40

3

3

Офтальмології
Урології та нефрології
Неврології
Пропедевтики
внутрішніх хвороб та
терапії
Внутрішньої медицини
№ 1 з курсом серцевосудинної патології
Внутрішньої медицини
№2
Внутрішньої медицини
№3
Внутрішньої медицини
№4
Сімейної медицини та
загальної практики
Загальної практики
Реабілітаційної
медицини
Професійної патологі,
клінічної, лабораторної
і функціональної
діагностики
Інфекційних хвороб
Фтизіопульмонології
Дерматології та
венерології
Психіатрії та наркології
Психології
Пропедевтики педіатрії
Педіатрії № 1
Педіатрії № 2
Педіатрії № 3 з
післядипломною
підготовкою
Дитячих інфекційних
хвороб
Загальної стоматології
Ортопедичної
стоматології
Стоматології дитячого
віку
Ортодонтії
Терапевтичної
стоматології
Хірургічної
стоматології
Загальної та клінічної
епідеміології та
біобезпеки
Симуляційної
медицини
НДІ
Разом

14

5/4

4/3

15
14

9/2
12/7

3/3
1/1

22

15/9

3/1

17

8/6

1/1

24

7/6

1/1

12

7/6

1/1

8

4/1

2/2

18
14

9/5
10/7

1/1
2/1

4

3/2

1/1

11

7/3

1/1

17
10

12/8
6/4

1/1
1/1

10

8/4

2/2

10
9

6/5
4/1

2/1
1/1

20
17
16

11/5
9/6
8/3

2/2
1/1
1/1

11

9/6

1/1

9

4/4

3/2

28

18/6

0/0

11

8/4

0/0

15
8

10/3
2/1

0/0
1/0

21

15/9

1/1

22

13/6

1/1

6

3/3

0/0

13
2

1/1
0/0
107/86
107

П10

917

3

13

3/2
2/1
464/268
464

П6

П7

П8

П9

4

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
7
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
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
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.

Факультет
(Інститут)

Таблиця 3. Наукометричні показники

Кафедра,
відділ тощо

Прізвище, імя, по-батькові
науково-педагогічного працівника

ID Scopus
за
наявністю

Індекс
Гірша
Scopus
12

Каф. фізіології

Каф. біофізики,
інформатики і
медичної апаратури
Каф.
фармацевтичної
хімії
Каф. загальної та
патологічної
фізіології
НДІ трансляційної

Шандра Олексій Антонович
Волохова Галина Олександрівна
Ляшенко Світлана Леонідівна
Герасимович Емма В’ячеславівна
Бойко Юрій Олександрович
Община Ніна Василівна
Годлевський Леонід Семенович
Понаморенко Андрій Іванович

12
2
2
1
1
1
11
1

Гельмбольдт Володимир Олегович

11

Вастьянов Руслан Сергійович
Савицький Іван Володимирович

5
1

Бубнов Володимир Володимирович

5

5

ID Web
of
Science
(за
наявністю)

Індекс
Гірша
Web of
Science
13

медицини
Каф. акушерства та
гінекології №1
Каф. загальної та
клінічної
фармакології
Каф. педіатрії №1
Каф. хірургії № 1
Каф. акушерства та
гінекології №2
Кафедра неврології
Каф. дерматології
та венерології:
Каф. клінічної
імунології, генетики
і медичної біології
Каф. хірургії № 4 з
курсом онкології
Каф. анатомії
людини
Каф. медичної хімії
Каф. дитячої
хірургії
Каф. променевої
діагностики, терапії
та радіаційної
медицини
Каф. реабілітаційної
медицини
Каф. судової
медицини
Каф. урології та
нефрології
Каф. хірургії № 2
Разом

11

Запорожан Валерій Миколайович

4

Кресюн Валентин Йосипович
Антоненко Петр Борисович
Годован Владлена Володимирівна
Тимчишин Олег Львович
Аряєв Микола Леонідович
Грубнік Володимир Володимирович
Зелінський Олександр Олексійович

2
1
1
1
3
3
2

Муратова Тетяна Миколаївна
Лебедюк Михайло Миколайович

2
2

Бажора Юрій Іванович

2

Ткаченко Олександр Іванович
Четверіков Сергій Геннадійович
Холодкова Олена Леонідівна

1
1
1

Мардашко Олексій Олексійович
Лосєв Олександр Олександрович

1
1

Соколов Віктор Миколайович

1

Шмакова Ірина Петрівна

1

Кривда Григорій Федорович

1

Костєв Федор Іванович

1

Запорожченко Борис Сергійович

1
86
П 12

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 Scopus або Web of Science
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 Web of Science

6

Таблиця 4. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше п’яти
наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено
до наукометричних баз Scopus або Web of Science
Факультет Кафедра, Прізвище, ім’я, по
(Інститут) відділ
батькові
тощо

Разом:

наукового,

Кількість
публікацій
15

Scopus

Назва та

Кількість

реквізити

публікацій Web

публікацій

of Science 16

науково-

Scopus

педагогічного

(прирівняні

працівника14

відзнаки)

Назва та
реквізити
публікацій
Web of Science
(прирівняні
відзнаки)

П14

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 Web of Science
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 Web of Science
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 науковопедагогічному (науковому) працівнику або в рівних частках двом чи трьом працівникам

7

Таблиця 5. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності
Назви, реквізити (коди)
Кількість наукових журналів, які
входять з ненульовим коефіцієнтом
впливовості до наукометричних баз17

-

П17

222 Медицина
7.110101 Лікувальна справа
7.12010002 Педіатрія
7.12010003 Медико-профілактична справа
7.12010005 Стоматологія
6.030103 Практична психологія
7.12020101 Фармація
226 Фармація, промислова фармація
053 Психологія

Кількість спеціальностей18

П18
Кількість об’єктів права
інтелектуальної власності, що
зареєстровані закладом вищої освіти
та/або зареєстровані (створені) його
науково- педагогічними та науковими
працівниками19
Кількість об’єктів права
інтелектуальної власності, які
комерціалізовано закладом вищої
освіти та/або його науковопедагогічними та
науковими працівниками

9
См. додаток 1

82

П19

П20

17

Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом впливовості до
наукометричних баз Scopus, Web of Science, 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
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, аудіовідеотворів, 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
8

Таблиця 6. Порівняльні показники
1а Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на одного

16

2

3

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
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/П10
8295/107
77,5
П1/П9
8295/464
17,9

Питома вага здобувачів вищої освіти, які під час складання єдиного
ПКМУ від
державного кваліфікаційного іспиту продемонстрували результати в
межах 25 відсотків кращих серед учасників відповідного іспиту протягом 28.03.2018 р.№334
впроваджується з
звітного періоду, але не більше трьох останніх років (стосується
1.01.2019 р.
здобувачів вищої освіти, для яких передбачається складення єдиного
державного кваліфікаційного іспиту)
П2*100/ П1
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

-

4

5

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
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
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П7*100/ П6
3*100/917
0,33

П3*100/П1
10*100/8295
0,12

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)

7

П4
3538

П5
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)

828

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

9

0,094

П14*100/ П6
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 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

10

11

(П12+П13)/П6
86/917

П17/П18

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
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 науковопедагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти
за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного
періоду
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П8*100/ П6
13*100/917
1,42

12 Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані
закладом вищої освіти та/або зареєстровані (створені) його науковопедагогічними 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

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

П19*100/ П6
82*100/917

8,94

П20*100/П6

-

II. 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 національного закладу вищої
освіти за номінаціями
1) місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних рейтингах:
ТОП-200 України – 45 місце; Webometrics Ranking January 2017 (місце
в світовому рейтингу) - 175 місце; “EducationBro” серед медичних
університетів України-– 6 місце; рейтинг закладів вищої освіти України
за Індексом прозорості антикорупційної політики (ІПАП-2017) - 7 місце.
2) наявність іноземних та міжнародних акредитацій – не має;
3) протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України:
- 25 штатним науково-педагогічним та науковим працівникам
- 13 науково-педагогічним та науковим працівникам, які працюють за
сумісництвом
Разом: 38 працівникам
4) кількість випускників закладу вищої освіти, які підтвердили своє
працевлаштування протягом трьох років (може використовуватись інформація,
яка отримана не раніше, ніж через шість місяців після отримання документів про
вищу освіту та закінчення навчання) - 257 випускників.
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