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

Повідомляємо, що заклад вищої освіти виконує обов’язкові критерії 
надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти, якими є: 

 
1) виконання Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти. 
 
Відповідно до акту перевірки додержання суб’єктами господарювання, 

що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту 
№01-13/32-03-06/1 Державною інспекцією навчальних закладів, з метою 
виправлення виявлених недоліків в Університеті було розроблено та 
затверджено «План заходів щодо виправлення порушень, недоліків та проблем, 
виявлених під час перевірки ДІНЗ» (наказ ректора Університету від 15.11.2017 
року, № 367/05, додається). Усі зазначені недоліки виправлено. 

 
2) позитивна оцінка (сертифікація) системи забезпечення закладом вищої 

освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього 
забезпечення якості) відповідно до вимог абзацу одинадцятого частини другої 
статті 16 Закону України “Про вищу освіту” (критерій починає застосовуватися 
через два роки після затвердження Національним агентством із забезпечення 
якості вищої освіти відповідних вимог, до цього його виконання не є 
обов’язковим); 

 
У поточному році критерій не застосовувався. 
 
3) відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти. 
 
Університет виконує Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності 

закладів освіти. Проте, у зв’язку із переміщенням закладу до м. Вінниця 
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.09.2014 р. 
№1084  «Про організацію освітнього процесу Донецького національного 
університету України в місті Вінниця», спостерігається недостатнє 
забезпечення навчальними площами і гуртожитками, про що зазначено в Акті 
перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері 
вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту №01-13/32-03-06/1 
(Державна інспекція навчальних закладів). 
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4) наявність єдиного інформаційного середовища закладу вищої освіти, в 
якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності. 

 
Єдине інформаціїне середовище Університету включає:  
- комп’ютерну техніку та пакети прикладних комп’ютерних програм;  
- безперебійний доступ до мережі «Internet»;  
- використання хмарних технологій;  
- хмарний інтернет-сервіс Офіс-365;  
- платформу дистанційного навчання Moodle  
-програмно-технологічний комплекс управління навчальним процесом 

АС «Деканат».  
- офіційний сайт ЗВО (https://www.donnu.edu.ua/uk/); 
- науково-популярне, навчальне, довідкове інформаційне видання 

«Університетські вісті» (Серія ВЦ №1012-370ПР); 
-офіційні сторінки Університету у соціальних мережах 

(https://www.facebook.com/donnu.edu.ua/,    
https://t.me/Stus_Univer  
https://instagram.com/donnu_vin?utm_source=ig_profile_share&igshid=l9jrh

hoi91gm)  
 
5) розміщення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти обов’язкової 

інформації, передбаченої законодавством. 
 
Відповідно до ст.30 ЗУ «Про освіту»  відкритий доступ до обов’язкової 

інформації розміщено на офіційному сайті Університету (Розділ «Інформаційна 
відкритість»): https://www.donnu.edu.ua/uk/informatsiyna-vidkritist/ 
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