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2 Позитивна оцінка (сертифікація) системи забезпечення закладом вищої освіти 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення 

якості)  

Університет приділяє постійну увагу забезпеченню якості освіти/освітньої діяльності. В 

університеті багато років існує система управління якістю освіти, яка останнім часом 

реорганізована у внутрішню систему забезпечення якості освіти /освітньої діяльності, 

удосконалена система моніторингу діяльності підрозділів, моніторингу якості освітньої 

діяльності, результатів навчання і т.н. 

Відповідно до вимог законів України «Про вищу освіту», «Про освіту» в університеті 

розроблено  «ПОЛОЖЕННЯ про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості)» університету, що затверджене 

вченою радою.  

Згідно з «ПОЛОЖЕННЯМ» в університеті проводяться процедури забезпечення 

звітності, контролю та моніторингу показників діяльності із забезпечення якості освіти: 

– на рівні кафедр – у вигляді контролю діяльності науково-педагогічних працівників, 

слухання, обговорення та прийняття рішень на засіданнях кафедр, розміщення протоколів 

засідань на електронному ресурсі університету в розділі «Якість освіти» певного факультету. 

Моніторинг щодо виконання прийнятих рішень проводить навчально-методичний відділ; 

– на рівні факультету – у вигляді контролю діяльності кафедр, слухання, обговорення 

питань та прийняття рішень на засіданнях вченої ради факультету, розміщення протоколу 

засідання  на електронному ресурсі університету в розділі «Якість освіти» певного факультету. 

Моніторинг щодо виконання прийнятих рішень проводить навчально-методичний відділ; 

– на рівні університету – у вигляді контролю діяльності факультетів, відокремленого 

структурного підрозділу Львівська філія, Миколаївського та Львівського коледжів транспортної 

інфраструктури, інших підрозділів, слухання питань, обговорення та прийняття рішень на 

засіданнях ректорату та Вченої ради університету, впровадження відповідних рішень, розміщення 

інформації на електронному ресурсі університету (web- сайт Університету). Моніторинг щодо 

виконання прийнятих рішень виконує вчений секретар університету. 

Із метою постійного удосконалення освітніх програм, забезпечення відповідності освітніх 

програм цілям, очікуванням, потребам і задоволенням учасників освітнього процесу, 

роботодавців та суспільства, університет здійснює періодичний перегляд та моніторинг освітніх 

програм, оцінює рівень задоволеності студентів та випускників проводячи опитування та 

анкетування. 

В університеті проводиться оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в 

вигляді вхідного, поточного, модульного, підсумкового контролю та перевірки рівня  залишкових 

знань студентів. Результати оцінювання постійно розглядаються на засіданнях кафедр, вчених 

рад факультетів, ректорату та Вченої ради університету і оприлюднюються на електронному 

ресурсі університету (web- сайт Університету). 

Підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників 

університету забезпечується проведенням щорічного оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників: педагогічної діяльності, науково-дослідної, методичної та 

організаційної роботи, якості проведення занять, контрольних заходів, міжнародної діяльності 

шляхом аналізу показників внутрішнього аудиту, звітів кафедр, виконання індивідуальних планів 

і та ін. , соціологічного опитування студентів і випускників. 

Університет забезпечує необхідні ресурси для організації освітнього процесу. 

Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в університеті  сприяють 

інформаційні системи: офіційний сайт університету, електронна система збирання й аналізу 

інформації, а саме: Автоматизована Система Управління, Лабораторія Інформаційних Технологій 

(ЛІТ), Науково-навчальний центр «Лідер», локальна система «Якість освіти». 

Для оперативного інформування підрозділів використовується  програма документообігу 

«Alfresco». Контроль самостійної роботи та успішності студентів і обліку співробітників 

здійснюється з використанням автоматизованої системи «Курсор», що дозволяє формувати і 
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відслідковувати виконання навчальних планів, поточну успішність студентів, результати 

екзаменаційних сесій і. т. н. 

Публічність  інформації забезпечується систематичним розміщуванням на офіційному 

сайті університету інформації, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, у тому числі про 

освітні навчальні програми, умови здобуття відповідних ступенів вищої освіти, кваліфікацій, 

систему оцінювання знань та атестацію випускників. 

Із метою сприяння академічній доброчесності в університеті розроблений і погоджений 

Вченою радою університету «Кодекс академічної доброчесності».  

В університеті створена Група сприяння академічній доброчесності, яка проводить 

моніторинг дотримання членами університетського колективу моральних та правових норм 

Кодексу академічної доброчесності. 

Популяризацією серед студентів і науковців етичних норм цитування використаних 

джерел, знайомством із стандартами та міжнародними стилями бібліографічного опису 

документів тощо займається відділ бібліотеки в вигляді проведення інформаційних занять і 

тренінгів для користувачів (студентів, викладачів, науковців та ін.), а також дискусій, круглих 

столів із питань академічної доброчесності, запобігання плагіату із залученням усіх учасників 

освітньої та наукової діяльності. 

Розвиток міжнародної співпраці в університеті здійснюється шляхом активізації участі 

учасників освітнього процесу у міжнародних заходах, культурному обміну, соціальних 

програмах, проектах, впровадженням в університеті підготовки бакалаврів і магістрів за 

програмою «подвійний диплом» спільно із європейськими університетами, проведенням 

Міжнародних наукових конференцій та симпозіумів.  

Із метою забезпечення якості надання освітніх послуг, забезпечення студентів навчальною 

літературою з дисциплін, вивчення яких передбачено навчальними планами, стимулювання 

наукової, методичної та видавничої діяльності в університеті, підготовку та видання навчальної 

літератури здійснювати відповідно до Положення, що встановлює загальні вимоги до структури, 

обсягу навчальних видань, визначає порядок підготовки та подання рукописів навчальної 

літератури до друку. 

Моніторинг виконання системи внутрішнього забезпечення якості проводить 

навчально-методичний відділ університету відповідно до вимог нормативно-правових 

документів МОН і «Положення». 

 

3 Відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності.  

Під час акредитації спеціальностей  у 2013 р. та пізніше не було виявлено порушень 

ліцензійних умов.  

Адміністрація адекватно реагує на роботу та висновки комісій щодо організації різних 

видів діяльності університету. 

4 Наявність єдиного інформаційного середовища університету, в якому 

забезпечується автоматизація основних процесів діяльності. 
Створена та функціонує комп’ютерна мережа університету, яка об’єднує               

локальні мережі підрозділів (кафедр, бухгалтерії, науково-технічної бібліотеки, інформаційно-

обчислювального центру, ННЦ «ЛІДЕР», ПКТБ та ін.), що об’єднує в єдиній мережі 1200 

ПЕОМ.  

Організаційно-інформаційна система управління університетом складається з підсистем, 

програмних модулів та баз даних:  «КУРСОР» та «КРОЗЗ», бази даних "Штатний формуляр", 

"Медична страховка", "Зарплата", "Гуртожитки", "Житло", "Розклад занять», "Кадри",   

"Телефонний довідник", «Професійне тестування» та інші. За системою «MOODLE» надається 

оперативна інформація про діяльність підрозділів. Таким чином  створений єдиний 

інформаційний простір, у якому користувачі мають доступ до мережі Internet, інформації з 

організаційно-інформаційної системи управління діяльністю університету, здійснювати 

електронний документообіг між підрозділами тощо. 
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Технічно система базується на сервері університету і доступна всім, хто має до нього 

певний пароль.  

Оновлення інформації на сервері виконується групою експлуатації щодня. Система дає 

можливість зворотного зв'язку, користувачі можуть передавати оперативну інформацію для 

коригування бази даних. 

Система має три рівні доступу: ректорат (повний доступ), деканат (обмежений доступ) і 

загальний (частковий доступ). 

Система «КУРСОР» містить інформацію про: студентський і викладацький склад 

університету, виконання здобувачами освіти календарних планів, результати екзаменаційних  

сесій, розклад занять, навчальні плани, журнали відвідування занять кожним студентом. 

Система забезпечує оперативний контроль виконання графіку навчального процесу і 

накопичення інформації стосовно кожного студента, починаючи з особистих даних, 

фотографії, місця проживання і т.і., закінчуючи результатами зі  складання всіх видів 

контрольних заходів із визначення рівня знань  за весь період навчання та визначення 

рейтингу кожного студента.  

Система має повний обсяг службової інформації щодо кожного співробітника. 

Система «КУРСОР» оперативно оновлюється згідно зі змінами  певної інформації. 

Із 2017 року відповідно до затвердженого вченою радою положення щосеместрово  в 

автоматизованому режимі визначається  рейтинг кожного студента, на підставі якого 

формуються проекти наказів про призначення академічних і соціальних стипендій.  

2012 р. розроблена та впроваджена. автоматизована система «КРОЗЗ», яка надає 

інформацію про результати проведених ректорських контрольних робіт (РКР), тобто 

оцінювання рівня залишкових знань. Основними джерелами надходження даних для даної 

системи служать підсистема контролю самостійної роботи студентів "КУРСОР".  

Розроблена та знаходиться в експлуатації нова система «УНІВЕРСИТЕТ», яка містить 

ряд підсистем – «ДЕКАНАТ», «КАФЕДРА» та ін., і призначена для удосконалення 

автоматизованого управління освітнім процесом. 

В університеті широко застосовується також Єдина державна електронна база з питань 

освіти  (ЄДЕБО).  

Дані з цієї бази використовуються підрозділами університету для: 

- організації прийому та зарахування на навчання; 

- документів про освіту державного зразка; 

- документів про вчені звання та наукові ступені; 

- студентських квитків; 

- для отримання інших відомостей інформаційного характеру та обробки статистичних 

даних для здійснення контролю та прийняття управлінських рішень. 

Оновлення бази ЄДЕБО виконується відповідними підрозділами університету постійно. 

 

5 Розміщення на офіційному веб-сайті університету обов’язкової інформації, 

передбаченої законодавством.  

Один з кращих веб-сайтів закладів вищої освіти розміщує великий обсяг інформації 

відповідно до ст.30 Закону України «Про освіту». Перелік інформації та місце знаходження 

наведені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
 

Основна інформація, яка оприлюднена на веб-сайті університету 

№

п/

п 

Інформації, яка підлягає 

обов'язковому оприлюдненню на 

офіційних веб-сайтах вищих 

навчальних закладів відповідно до 

вимог Закону України "Про вищу 

освіту" 

Інформації, яка оприлюднена на веб-сайті 

університету 

Місцезнаходженн

я інформації на 

сайті  

університету 

1 Положення про будь-які колегіальні 

органи та їх персональний склад, що 

діють у вищих освітніх закладах, 

зокрема Положення про вчену раду, 

Положення про наглядову раду, а 

також положення про структурні 

Підрозділи вищої освіти, тощо; 

 

Статутhttp://diit.edu.ua/upload/files/shares

/statute.pdf 

Положення про наглядову 

радуhttp://diit.edu.ua/upload/files/shares/a

bout_watching_con.pdf 

Положення про вчену раду 

Положення про 

ректоратhttp://diit.edu.ua/upload/files/shar

es/so_vnz-dnuzt_2_01-2010.pdf 

Положення про 

факультетhttp://diit.edu.ua/upload/files/sha

res/so_vnz-dnuzt_2_03-2010.pdf 

Положення про кафедру 

університетуhttp://diit.edu.ua/upload/files/s

hares/so_vnz-dnuzt_2_05-2010.pdf 

Положення про Львівську 

філіюhttp://diit.edu.ua/upload/files/shares/

about_Lviv_affiliate.pdf 

Положення про Центр післядип- ломної 

освіти http://diit.edu.ua/upload/files/shares

/about_postgraduate_education_center.pd

f 

Положення про Центр дистанцій-ної освіти 

Положення про кафедру військової підготовки 

Положення про Науково-методичну раду 

університету і методичну комісію факультету 

 

 

Університет: 

Діяльність: 

Установчі 

документи та 

положення  

2 Структура ЗВО Структура Університет: 

Структура: 

Факультети, 

структурні 

підрозділи, 

навчальні заклади 

в складі ДНУЗТ 

3 Склад керівних органів вищої освіти Ректорат 

Вчена рада 

Наглядова рада 

Науково-методична рада 

Університет: 

Діяльність: 

Керівні та дорадчі 

органи 

4 Річний, у тому числі фінансовий звіт 

про діяльність вищого навчального 

закладу з урахуванням інформації 

про надходження та використання 

коштів; штатний розпис на поточний 

рік (у тому числі зведений) 

Фінансовий звіт ДНУЗТ за 2017р. Штатний 

розпис на 2017 р. 

Університет: 

Структура: 

Структурні 

підрозділи: 

Бухгалтерія 

5 Кошторис ЗВО на поточний рік та 

всі зміни до нього 

Щорічне оновлення Бухгалтерія 

6 Щорічні доповіді ректора Звіти ректора Університет: 

Діяльність: Звіти 

http://diit.edu.ua/upload/files/shares/statute.pdf
http://diit.edu.ua/upload/files/shares/statute.pdf
http://diit.edu.ua/upload/files/shares/about_watching_con.pdf
http://diit.edu.ua/upload/files/shares/about_watching_con.pdf
http://diit.edu.ua/upload/files/shares/so_vnz-dnuzt_2_01-2010.pdf
http://diit.edu.ua/upload/files/shares/so_vnz-dnuzt_2_01-2010.pdf
http://diit.edu.ua/upload/files/shares/so_vnz-dnuzt_2_03-2010.pdf
http://diit.edu.ua/upload/files/shares/so_vnz-dnuzt_2_03-2010.pdf
http://diit.edu.ua/upload/files/shares/so_vnz-dnuzt_2_05-2010.pdf
http://diit.edu.ua/upload/files/shares/so_vnz-dnuzt_2_05-2010.pdf
http://diit.edu.ua/upload/files/shares/about_Lviv_affiliate.pdf
http://diit.edu.ua/upload/files/shares/about_Lviv_affiliate.pdf
http://diit.edu.ua/upload/files/shares/about_postgraduate_education_center.pdf
http://diit.edu.ua/upload/files/shares/about_postgraduate_education_center.pdf
http://diit.edu.ua/upload/files/shares/about_postgraduate_education_center.pdf
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ректора 

7 Документи ЗВО, пов’язані із 

організацією освітнього процесу; 

Усі документи університету щодо організації 

освітнього процесу 

Освіта: освітній 

процес 

Забезпечення 

якості 

Академічна. 

мобільність. 

8 Ліцензії на провадження освітньої 

діяльності 

Умови та правила прийому, відомості щодо 

здійснення освітньої діяльності 

Вступна компанія: 

Умови та правила 

прийому, ліцензія 

9 Сертифікати про акредитацію 

освітніх програм, сертифікат про 

інституційну акредитацію закладу 

вищої освіти 

Ліцензування та акредитація Освіта: 

Ліцензування та 

акредитація: 

Акредитація 

10 Освітні програми, що реалізуються в 

закладі освіти, та перелік освітніх 

компонентів, що передбачені 

відповідною освітньою програмою 

Освітні програми Приймальна 

комісія: 

Спеціальності: 

ОПП 

11 Результати моніторингу якості освіти Забезпечення якості освіти Університет: 

Освіта 

12 Колективний договір між 

адміністрацією і трудовим 

колективомhttp://diit.edu.ua/uploa

d/files/shares/kol_dog.pdf 

Колективний договір між адміністрацією і 

трудовим колективом (з 

додатками)http://diit.edu.ua/upload/files/sh

ares/kol_dog.pdf 

Університет: 

Діяльність:Устано

вчі документи та 

положення 

13 Правила прийому до вищого 

навчального закладу на поточний рік 

та зміни до них 

Умови та правила прийому, ліцензія Вступна компанія: 

Умови та правила 

прийому, ліцензія 

14 Інформація щодо проведення 

тендерних процедур (річний план 

закупівель на поточний рік, а також 

відомості, що подаються до 

Міністерства економічного. розвитку 

i торгівлі для оприлюднення в 

інформаційному бюлетені "Вісник 

державних закупівель") 

Тендерний комітет Університет: 

Структура: 

Структурні 

підрозділи: 

Тендерний комітет 

15 Розмір плати за навчання та за 

надання додаткових освітніх послуг 

Абітурієнту Вступна кампанія: 

Абітурієнту 

16 Кадровий склад закладу освіти згідно 

з ліцензійними умовами 

Кадровий склад університету  2017-18 н. р. Освіта: 

Ліцензування та 

акредитація: 

Ліцензування 

17 Перелік вакантних посад в 

університеті, призначення на які 

здійснюється на конкурсних засадах 

Уся інформація за п. 17  Відділ кадрів 

18 Матеріально-технічне забезпечення 

закладу освіти (згідно з ліцензійними 

умовами) 

Матеріально-технічне забезпечення освітньої 

діяльності 

Освіта: 

Ліцензування та 

акредитація: 

Ліцензування 

19 Наявність гуртожитків та вільних 

місць у них, розмір плати за 

проживання 

Інформація про наявність вільних місць в 

гуртожитках університету 

Студенту:  

Стипендія та 

соціальне 

забезпечення: 

Інформація про 

наявність 

вільних місць в 

гуртожитках 

університету 
20 Результати щорічного оцінювання 

здобувачів вищої освіти, науково-

Результати  атестації, рішення вченої ради 

університету тощо 

Освітня 

діяльність: якість 

http://diit.edu.ua/upload/files/shares/kol_dog.pdf
http://diit.edu.ua/upload/files/shares/kol_dog.pdf
http://diit.edu.ua/upload/files/shares/kol_dog.pdf
http://diit.edu.ua/upload/files/shares/kol_dog.pdf
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педагогічних і педагогічних 

працівників ЗВО (у тому числі 

положення про його проведення) 

освіти 

  

21 Напрями наукової діяльності (для 

закладів вищої освіти) 

Наука Наука 

22 Мова (мови) освітнього процесу Українська Освіта: 

Положення про 

освітню  

діяльність 

23 Антикорупційна програма; 

уповноважена особа з питань 

запобігання корупції 

Антикорупційна програма Університет: 

Діяльність:Устано

вчі документи та 

положення 

 

 

II Звіт про значення показників порівняльних критеріїв щодо підтвердження статусу 

національного закладу вищої освіти. 

 

Згідно з вимогою пункту 15 Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. № 

912 та Листа МОНУ від 11.04.2018 № 1/9-215 щодо підготовки моніторингової справи для 

підтвердження статусу національного університетом проведений самоаналіз діяльності 

університету, абсолютні показники наведено в таблицях 1-6. 

На підставі абсолютних значень розраховані та наведені нижче порівняльні показники 

діяльності (таблиця 2). 

 

Таблиця 2 

Порівняльні показники діяльності 

№ 

п/п 

Зміст інформації або найменування заходу Формула Результат 

1а Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на одного 

науково-педагогічного працівника, який працює в університеті 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 52,61 

1б Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на одного 

науково-педагогічного працівника, який працює в університеті за 

основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного 

періоду і має науковий ступінь та/або вчене звання  
 

П1/П9 13,32 

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 навчались (стажувались) в іноземних ЗВО (наукових установах) за 

межами України, приведена до 100 здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання. 
 

П2*100/П1 0,55 

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 

П7*100/П6 0 



8 

 

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 

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 0,71 

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 38,4 

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 Scopus, Web of Science, інших наукометричних 

базах, визнаних МОН, приведене до кількості науково-педагогічних і 

наукових працівників університету 

(П12+П13)/П6 0,27 

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 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 

П14*100/П6 7,31 

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 

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 4,11 

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 12,56 

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 

П20*100/П6 0 
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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 

 

III Інформація про досягнення університету за преміальними критеріями підтвердження 

статусу національного закладу вищої освіти 

 

1) Місце університету в міжнародних та незалежних рейтингах 

 

Таблиця 3  

Міжнародні Українські 

Рейтинг World 

rank 

Country 

у rank 

Рейтинг Місце 

QS Higher Education System 

Strength Rankings 

https://www.topuniversities.com 

  ТОП 200 Україна 

https://ru.osvita.ua 

65/200 

Times Higher Education World 

University Rankings 

https://www.timeshighereducation.

c om 

  SciVerse Scopus 

www.scopus.com 

68/136 

Webometrics Ranking of World 

Universities 

http://www.webometrics.info 

6468  Компас 

http://www.yourcompass.org/ 

8/10 

Ukraine university rankings 

http://www.webometrics.info/ 

6081 43 

 

2) Наявність іноземних та міжнародних акредитацій 

 

Таблиця 4   

№  

Дата 

Date 

Предмет 

Subject matter 

Срок 

действия 

Duration 

1 РОСС UA. 0001. 21ЖТ28 
Совет по 

железнодорожному 
Транспорту государств - 
участников содружества 

06.12. 2012 Соответствие требованиям ГОСТ Р ИС О  

/МЭК 17025-2009 06.12.2012-

06.12.2017 

2 Свидетельство 
Дирекция Совета по 
железнодорожному 
транспорту государств - 
участников Содружества 

02.11.2016 

Свидетельство на право проведения работ 

по техническому диагностированию с 

целью продления срока службы : 
а) грузовых и изотермических вагонов 

(кроме вагонов по перевозке опасных 

грузов; 
б) грузовых вагонов для перевозки 

опасных грузов (кроме цистерн с котлами, 

работающих по давленим болем 0,07МПа); 
в) вагонов-цистерн, у которых 

перевозится груз по давленим болем 

0,07МПа 

02.11.2016-

15.09.2021 

3 Свидетельство № 14 Совет 

по железнодорожному 

транспорту 
государств - участников 
Содружества 

10.11.2015 

Свидетельство на право проведения работ 

по техническому диагностированию 

локомотивов с целью продления 

назначенного срока службы. П. 15.01-09 

10.11.2015- 

05.11.2020 

https://www.topuniversities.com/
https://ru.osvita.ua/
https://www.timeshighereducation.c/
https://www.timeshighereducation.c/
http://www.scopus.com/
http://www.webometrics.info/
http://www.yourcompass.o/
http://www.webometrics.info/
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4 Свидетельство № 2Н1100, 

№ 1 Дирекция Совета по 

железнодорожному 

транспорту государств - 

участников Содружества 

28.03.2014 

Свидетельство на право проведения работ 

по техническому диагностированию 

пассажирских вагонов с целью определения 

остаточного ресурса и выдачи технического 

решения о продлении срока их службы 

28.03.2014-

27.03.2019 

5 Угода щодо 

використання знаку 

ILAC MRA № 07/2016-

У Національне 

агентство з акредитації 

України 

14.06.201

7 

Використання знаку Комбінованого 

знаку ILAC MRA. 

14.06.2016 

- до 

терміну 

закінчення 

акредитації 

6 Сертифікат від 

Асоціації 

Сертифікованих 

Присяжних Бухгалтерів 

та фінансистів (АССА). 

Велика Британія 

15.03.201

7 

Навчальні дисципліни ОС «бакалавр» за 

спеціальностями «Фінанси, банківська 

справа та страхування», «Облік та 

оподаткування», за змістом 

відповідають вимогам Глобальної 

професійної організації АССА. 

До вересня 

2022 року 

 

3) Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким протягом останніх 10 

років було присвоєно почесні звання України –  32. 

4) Кількість випускників університету, яким протягом останніх 10 років було присвоєно 

почесні звання України – 16. 

5) Кількість випускників університету які підтвердили своє працевлаштування 

протягом трьох років 

 

Університет не скоротив своєї діяльності зі сприяння працевлаштуванню випускників (у 

першу чергу тих, які навчалися за кошти державного бюджету). Щорічно формується 

(поповнюється, оновлюється) банк замовлень від підприємств/установ різних галузей і 

відомств щодо потреби у фахівцях певних спеціальностей. 

Університет налагоджує та підтримує зв’язки з роботодавцями на предмет зворотнього 

зв’язку, що сприяє отриманню інформації щодо працевлаштування та подальшого кар’єрного 

росту своїх випускників. 

Інформацію викладено в таблиці 5.  

Таблиця 5 

Підтвердження працевлаштування випускників 

Рік Кількість випускників за держбюджетом, осіб 

 випуск Розподілено Підтверджене 

працевлаштування, 

кількість/% 

2015 505 499 163/33 

2016 346 341 92/27 

2017 331 326 95/29 

Разом 1182 1166 350/30 
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Слід відмітити, що деякі підтвердження щодо працевлаштування випускників 

університет отримує через 2-3 роки після закінчення студентом університету, як правило в них 

викладена також подяка за якісну підготовку спеціаліста. 

Річний звіт про самоаналіз виконання університетом критеріїв щодо підтвердження 

статусу національного обговорений та схвалений на засіданні вченої ради університету.  

 


