РЕЙТИНГ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ «КОМПАС-2013»

Рейтинг ВНЗ України "Компас–2013" спрямовано на оприлюднення інформації
стосовно об’єктивної оцінки ефективності вищої освіти з позиції безпосередніх
споживачів (абітурієнтів, батьків, студентів і випускників), громадськості і
потенційних інвесторів-роботодавців. Рейтинг ВНЗ відображає уподобання й
задоволеність освітою з боку випускників, експертів і роботодавців.
• Порівняно із попередніми роками, перелік лідерів суттєвих змін не зазнав. Перше
місце загального рейтингу, як і раніше, упевнено займає Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут» (98 балів). На другій
сходинці – Київський національний університет ім. Шевченка (65 балів). Четверту
сходинку рейтингу отримали Національний університет «Львівська політехніка» (38
балів), Національний гірничий університет (НГУ) – 18,8 балів, Національна
металургійна академія України (НМетАУ) має 17,9 балів, ЗДІА – 10,8 балів. Замикає
список Інститут ділового адміністрування (м. Кривий Ріг) аж з 0,3 балів. Як бачимо з
результатів рейтингування, показники Інженерної академії більш ніж гідні.
• Також для визначення найсильніших ВНЗ із підготовки фахівців окремих
спеціальностей було складено окремі рейтинги ВНЗ за напрямками підготовки: бізнесекономічних спеціальностей (205 ВНЗ); інженерно-технічних спеціальностей (109
ВНЗ); інформаційних технологій (109 ВНЗ); архітектурно-будівельних спеціальностей
(38 ВНЗ).
У інженерно-технічному напрямку на 1 місці, зрозуміло, НТТУ «КПУ» (85 балів),
НГУ – на 6 сходинці (25 балів), НМетАУ – 8-й сходинці (19 балів), ЗДІА – 23-й
сходинці (9 балів)… В ар'єргарді рейтингу інженерно-технічного напрямку Одеська
академія холоду – 106 місце (0 балів) та Ізмаїльський інститут водного транспорту –
108 місце (0 балів)…
• Географічне розташування ВНЗ може відігравати вагому роль як для абітурієнтів
при виборі місця навчання, так і для роботодавців при побудові системи співпраці з
ВНЗ. З огляду на це було складено окремі рейтинги для різних регіонів. Загалом у
рейтингу було представлено: 52 ВНЗ Києва, 44 із Західного регіону, 28 з
Центрального регіону (без Києва), 65 – з Південного регіону та 50 – Східний.
У Південному регіоні існує кілька вагомих освітніх центрів - Дніпропетровськ, Одеса,
Запоріжжя. Хоча жоден із університетів Південного регіону не потрапив до
п’ятірки найкращих на загальнонаціональному рівні, проте в цьому регіоні є ВНЗ,
які забезпечують високий рівень підготовки, зокрема з інженерно-технічних,
юридичних й архітектурно-будівельних спеціальностей. Загалом, за критеріями
рейтингу, найкращими вищими навчальними закладами Південного регіону цього
року були названі ДНУ імені Олеся Гончара (перше місце в регіоні, сьоме в країні) та
НГУ (перше місце в регіоні, сьоме в країні). Також до двадцятки лідерів увійшли
НМетАУ та ЗДІА.
Повний рейтинг вузів України "Компас-2013" за напрямами та регіонами дивіться на
сайті http://bestuniversities.com.ua/ru.

