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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). Всі 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 застосовується. 
 
3) відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов провадження 

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

діяльності закладів освіти. Однак, 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). 

 
4) наявність єдиного інформаційного середовища закладу вищої освіти, в 

якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності. 
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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/ 
  

https://www.donnu.edu.ua/uk/
https://www.facebook.com/donnu.edu.ua/
https://t.me/Stus_Univer
https://instagram.com/donnu_vin?utm_source=ig_profile_share&igshid=l9jrhhoi91gm
https://instagram.com/donnu_vin?utm_source=ig_profile_share&igshid=l9jrhhoi91gm
https://www.donnu.edu.ua/uk/informatsiyna-vidkritist/
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Таблиця 1. Значення показників порівняльних критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

Роки 2017 2018 
1а 71,67 63,98 
1б 13,39 13,57 
2 - - 
3 1,32 1,46 
4 0,5 1,31 
5 0,78 1,22 
6 61 64 
7 2 2 
8 0,67 0,78 
9 7,48 8,66 
10 0 0 
11 8,23 6,56 
12 2,49 2,36 
13 0,25 0,26 

 
 Річні звіти щодо підтвердження кількісних показників самоаналізу за 2017, 
2018 роки додаються (Додаток 1, Додаток 2)  
 
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 національного закладу вищої освіти за 
номінаціями: 

Таблиця 2. Місце закладу вищої освіти в міжнародних та  незалежних 
рейтингах 
 

Назва рейтингу Місце у рейтингу в 2018 році 
Топ-200 27 

QS World  University Rankings 801+ 
Scopus 17 

Webometrics Січень – 28 
Липень –28 

Консолідований рейтинг ВНЗ України 
від сайту Освіта.ua 

18 
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Таблиця 3. Наявність іноземних та міжнародних акредитацій 
 

Назва іноземної 
або міжнародної 
акредитаційної 

агенції 

Вид акредитації (програмна, 
інституційна); акредитована освітня 

програма (для програмної акредитації) 

Дата видання 
документа про 
акредитацію та 

строк його 
чинності 

- - - 
 
Таблиця 4. Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, 

яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні 
звання України 

Прізвище, ім’я, по 
батькові науково-

педагогічного, наукового 
працівника 

Назва почесного 
звання 

Реквізити акта про 
присвоєння почесного 

звання 

Бобкова Антоніна 
Григорівна 

Заслужений юрист 
України 

Указ Президента 
України від 23.07.2018 
№ 214/2018 

Гринюк Роман Федорович Заслужений юрист 
України 

Указ Президента 
України від 01.12.2016 
№ 533/2016 

Загнітко Анатолій 
Панасович  

Заслужений 
працівник освіти 
України 

Указ Президента 
України від 05.11.2008 
№ 1000 

Іонін Євген Євгенович Заслужений 
економіст України 

Указ Президента 
України від 23.08.2018 
№ 241/2018 

Манакін Володимир 
Миколайович 

Заслужений 
працівник освіти 
України 

Указ Президента 
України від 30.11.2012 
№ 670/2012 

Христіановський Вадим 
Володимирович 

Заслужений 
працівник освіти 
України 

Указ Президента 
України від 22.08.2016 
№ 338/2016 

Шендрик Олександр 
Миколайович 

Заслужений діяч 
науки і техніки 
України 

Указ Президента 
України від 27.06.2018 
№ 188/2018 
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Таблиця 5. Кількість випускників закладу вищої освіти, яким протягом 
останніх 10 років було присвоєно почесні звання України 

Прізвище, ім'я, по 
батькові 

випускника, рік 
випуску 

Назва почесного звання 
Реквізити акта про 

присвоєння почесного 
звання 

Гринюк Роман 
Федорович, випуск 
1986 р. 

Заслужений юрист України 
(2016 р.) 

Указ президента України 
від 01.12.2016 року 
№533/2016 

Загнітко Анатолій 
Панасович, випуск 
1977 р. 

Заслужений працівник 
освіти України (2008 р.)  

Указ президента України 
від 05.11.2008 року 
№1000/2008 

Шендрик 
Олександр 
Миколайович, 
випуск 1973 р. 

Заслужений діяч науки і 
техніки України (2018 р.) 

Указ президента України 
від 27.06.2018 року 
№188/2018 

Іонін Євген 
Євгенович, випуск 
1976 р. 

Заслужений економіст 
України (2018 р.) 

Указ президента України 
від 23.08.2018 року 
№241/2018 

Радченко 
Володимир 
Григорович, 
випуск 1974 р. 

Заслужений діяч науки і 
техніки України (2013 р.) 

Указ президента України 
від 27.06.2013 року 
№355/2013 

Ворона Дмитро 
Миколайович, 
випуск 2001р. 

Заслужений юрист України 
(2013 р.) 

Указ президента України 
від 22.01.2013 року 
№35/2013 

 
 
Таблиця 6. Кількість випускників закладу вищої освіти, які підтвердили 

своє працевлаштування протягом останніх трьох років  
Рік Загальна кількість 

випускників 
Кількість випускників, які 

підтвердили своє працевлаштування 
2017 4611 1591 
2018 3999 2118 

 


