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«QS University Rankings: eeCA»

Міжнародний рейтинг інтернет-присутності «Webometrics»

академічний рейтинг «ТОП-200 україна» за проектом ЮНескО

Рейтинг формується серед університетів 22 європейських країн та країн Центральної 
Азії. Критеріями  є: науковий  імідж  університету,  співвідношення  науково-педагогічного 
персоналу  та  студентів,  репутація  університету  серед  роботодавців,  кількість 
іноземних  студентів  та  викладачів,  а  також  працівників  з  науковим  ступенем,  число 
наукових праць та цитувань науковців університету.

Рейтинг  засвідчує  рівень  входження  до  світового  інформаційного  поля  та 
авторитетність діяльності університету.

Рейтинг формується за показниками якості науково-педагогічного потенціалу, якості 
навчання та міжнародного визнання.

* до складу регіону входить 22 країни: Албанія, Азербайджан, Білорусь, Боснія і Герцеговина, 
Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Грузія, Угорщина, Казахстан, Киргизстан, Латвія, 
Литва, Польща, Румунія, Росія, Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Україна

Львівська політехніка — активний учасник національних 
і міжнародних рейтингів та освітянських виставок

 2014–2015 2015–2016

Серед ВНЗ регіону * 81–90 96

Серед ВНЗ  України 5 6

2010 2011 2012 

Серед ВНЗ світу 3342 серед 12000 ВНЗ 1738 серед 12000 ВНЗ 1704 серед 20745 ВНЗ

Серед ВНЗ  України 9 серед 17 ВНЗ 5 серед 137 ВНЗ 5 серед 321 ВНЗ

2013 2014 2015

Серед ВНЗ світу 2756 серед 21250 ВНЗ 1932 з понад 22000 ВНЗ 2159 з понад 22000 ВНЗ

Серед ВНЗ  України 12 серед 306 ВНЗ 9 серед 299 ВНЗ 6 серед 295 ВНЗ

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

26 12 12 11 11 11 8 6 6
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Рейтинг за кількістю цитувань публікацій 
(статей у наукових виданнях) у наукометричній базі даних «Scopus»

Рейтинг прозорості

участь та досягнення Національного університету 
«Львівська політехніка» в освітянських виставках

Міжнародний рейтинг репозитаріїв від Webometrics  
«Ranking Web of Repositories»

консолідований рейтинг вНз  україни

Рейтинг  формується  за  критеріями  оцінювання:  кількість  наукових  публікацій 
та кількість цитувань цих публікацій (індекс Гірша).

Рейтинг формується за версією аналітичного центру «CEDOS» (станом на 2015 р.)

Рейтинг  формується  за  результатами  рейтингів  ЮНЕСКО  «ТОП-200  Україна», 
«Scopus» та «Webometrics».

2010 2011 2012 2013 2014 2015

11 серед 91 ВНЗ 11 серед 97 ВНЗ 11 серед 104 ВНЗ 11 серед 112 ВНЗ 10 серед 123 ВНЗ 10 серед 124 ВНЗ

Місце в рейтингу 1

Адміністративна прозорість (максимально — 20) 12

Фінансова прозорість (максимально — 30) 18

Інформування про зміст навчання на сайті ВНЗ (максимально — 40) 32,3

Наявність на сайті ВНЗ стратегічного плану розвитку (максимально — 10) 9

Підсумковий бал (максимально — 100) 71, 3

Назва виставки
статус 

виставки
Терміни 

проведення
Номінація Тема розробки Нагороди

2007 р.

Сучасна освіта 
в Україні

Міжнародна 15–17 берез-
ня

Інтеграція  науки 
й освіти у вищому 
навчальному 
 закладі

Розроблення та 
 виробництво антен, 
щогл, антенних та 
антенно-фідерних 
трактів для сучас-
них інфокомуніка-
ційних засобів

Золота медаль

Четверта  ви-
ставка-презен-
тація «Освіта 
 України: іннова-
ційні  технології 
 навчання»

Національна 30 жовтня — 
1 листопада

Інновації  
в навчальному 
 процесі

Стенд «Наукові 
школи»

Диплом

2012 2013 2014 2015 

Серед ВНЗ світу 580 341 392 256

Серед ВНЗ  України 9 6 3 2

2014 2015 

6 серед 292 ВНЗ 6 серед 286 ВНЗ
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Назва виставки
статус 

виставки
Терміни 

проведення
Номінація Тема розробки Нагороди

Четверта ви-
ставка-презен-
тація «Освіта 
 України: іннова-
ційні  технології 
 навчання»

Національна 30 жовтня — 
1 листопада

Інновації в на-
вчальному процесі.

Стенд «Наукові 
школи»

Диплом

Інновації у вихо-
ванні молоді

Стенд «Основні 
 наукові напрями»

Диплом

Інновації у розро-
бленні сучасних 
технічних та нао-
чних засобів нав-
чання

Стенд «Перспек-
тивні розробки для 
ліцензійних угод і 
контрактів»

Диплом

2008 р.

Сучасна освіта в 
Україні

Міжнародна 27–29 лютого Інноватика у вищій 
освіті

Автоматизована 
система керування 
розосередженими 
об’єктами нафтови-
добутку 

Почесне зван-
ня «Лідер сучасної 
освіти»

Нові термолюмі-
несцентні дозиме-
три іонізуючого ви-
промінювання з 
широким діапазо-
ном реєстрації по-
глинутої дози

Золота медаль у но-
мінації.
Диплом за високі 
творчі досягнення в 
удосконаленні зміс-
ту навчально-ви-
ховного процесу

П’ята вистав-
ка-презентація 
«Освіта  України:  
інноваційні  
 технології 
 навчання»

Національна 29–31 жовтня Інтеграція освіти 
 України у Європей-
ське співтовариство

Стенд «Болонський 
процес і Львівська 
політехніка»

Почесне звання 
«Лауреат конкурсу»

Інновації в упрова-
дженні інформацій-
но-комунікаційних 
технологій в освіт-
ню практику

Комплекс устатку-
вання та програм-
ного забезпечення 
для діагностування 
та оцінки залишко-
вого ресурсу звар-
них з’єднань на-
фтогазопроводів

Почесне звання 
«Лауреат конкурсу».
Диплом за розроб-
лення і упрова-
дження у навчаль-
но-виховний про-
цес інноваційних 
освітніх технологій

2009 р.

Інноватика 
в освіті  України

Національна 2–4 грудня Інноватика у вищій 
освіті

Моніторинг якос-
ті навчального про-
цесу та підготовки 
фахівців у Націо-
нальному універ-
ситеті «Львівська 
політехніка»

Почесне зван-
ня «Лідер сучасної 
освіти».
Золота медаль у но-
мінації.
Диплом за висо-
кі творчі досягнен-
ня в удосконаленні 
змісту навчально- 
виховного процесу 
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Назва виставки
статус 

виставки
Терміни 

проведення
Номінація Тема розробки Нагороди

Ландшафтна 
 архітектура  
і дизайн

Міжнародна 24–27 лютого Експоновано роз-
робки «Ландшаф-
тний художньо-
меморіальний 
комплекс «Стежки-
дороги Івана Фран-
ка в Нагуєвичах» 
(чотири планшети)

Велика золота ме-
даль.
Гран-прі лауреата 
Національної пре-
мії з ландшафтної 
архітектури і дизай-
ну «Україна квіту-
ча — 2009»

2010 р.

«Landscape & 
Garden»

Міжнародна 23–26 лютого Ландшафтна архі-
тектура і дизайн

Експоновано роз-
робку «Етнічні мо-
тиви в ландшаф-
тному дизайні»

Золота медаль лау-
реата Національної 
премії з ландшафт-
ної архітектури і 
дизайну «Україна 
квітуча — 2010» за 
використання ет-
нічних традицій 
в ландшафтному 
проектуванні та бу-
дівництві

Сучасна освіта 
в Україні

Міжнародна 24–26 лютого Інновації у впро-
вадженні ІТ-
технологій в освіт-
ній процес

Інновації у впро-
вадженні інформа-
ційних технологій в 
освітній процес

Золота медаль у но-
мінації «Інновації 
у впровадженні ІТ-
технологій в освіт-
ній процес».
Почесне звання «Лі-
дер у створенні су-
часних засобів нав-
чання»

Сучасні навчаль-
ні заклади

Міжнародна 17–19 берез-
ня

Співпраця та ви-
робництво сучас-
них засобів нав-
чання

Розроблення та 
впровадження су-
часних інформацій-
но-комунікаційних 
засобів навчання

Диплом Гран-прі 
«Лідер вищої освіти 
 України».
Диплом за вагомий 
внесок у модерні-
зацію національної 
системи освіти

Інноватика 
в освіті  України

Національна 27–29 жовтня Інноватика у вищій 
освіті

Професійно-прак-
тична підготовка та 
працевлаштування 
студентів

Золота медаль у но-
мінації «Інноватика 
у вищій освіті».
Диплом за актив-
ну участь в освітній 
інноваційній діяль-
ності

2011 р.

Сучасні  
навчальні 
 заклади

Міжнародна 2–4 березня Упровадження сис-
теми компетенцій 
як основи підго-
товки конкуренто-
здатних фахівців 
у вищій школі

Організація 
професійно-
кар’єрної орієнтації

Диплом Гран-прі 
«Лідер вищої освіти 
 України».
Диплом за активну 
участь в інновацій-
ній модернізації на-
ціональної системи 
освіти
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Назва виставки
статус 

виставки
Терміни 

проведення
Номінація Тема розробки Нагороди

Інноватика  
в сучасній освіті

Національна 18–20 жовтня Інновації у вико-
ристанні інформа-
ційно-комунікацій-
них технологій в 
освітньому процесі

Інформаційна сис-
тема інтерактивних 
засобів навчання

Золота медаль у но-
мінації «Інновації 
у використанні ін-
формаційно-кому-
нікаційних техно-
логій в освітньому 
процесі».
Диплом за актив-
ну участь в освітній 
інноваційній діяль-
ності

Освіта та кар’єра Міжнародна 17–19 листо-
пада

Профорієнтаційна 
робота серед молоді

Профорієнтацій-
на робота серед мо-
лоді: погляд у май-
бутнє

Золота  медаль 
у номінації 
«Профорієн таційна 
робота  серед 
 молоді».
Почесне звання 
«Лідер національної 
освіти».
Диплом за багато-
річну науково-педа-
гогічну діяльність 
по розбудові націо-
нальної освіти

2012 р.

Сучасні заклади 
освіти

Міжнародна 1–3  березня Створення та упро-
вадження сучасних 
засобів навчання

Впровадження ін-
терактивних систем 
навчання у Львів-
ській політехніці

Диплом Гран-прі 
«Лідер вищої освіти 
 України».
Диплом за активну 
роботу з модерніза-
ції системи освіти

Новий час Міжнародна 27–29 верес-
ня

Винаходи та нові 
технології

Експоновано роз-
робку «Трикоор-
динатний магніто-
метр»

Золота медаль за 
розробку «Спосіб 
підвищення ста-
більності парамет-
рів мікрокристалів 
антимоніду індію».
Золота медаль за 
розробку «Спосіб 
вимірювання квазі-
стаціонарного маг-
нітного поля»

Варшавська ви-
ставка винаходів  
«Iwis-Interna-
tional Warsaw 
Inventions Show 
2012»

Міжнародна 16–19 жовтня Винаходи та нові 
технології

Методи підвищен-
ня стабільності па-
раметрів мікро-
кристалів антимо-
ніду індію

Срібна медаль за 
винахід
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Назва виставки
статус 

виставки
Терміни 

проведення
Номінація Тема розробки Нагороди

Інноватика  
в сучасній освіті

Національна 16–18 жовтня Розроблення та 
створення сучасних 
інноваційних мето-
дик і технічних за-
собів навчання для 
упровадження в 
освітню практику

Тестування в сис-
темі оцінювання 
знань вступників 
та студентів у Наці-
ональному універ-
ситеті «Львівська 
політехніка»

Золота медаль у но-
мінації «Розробка 
та створення сучас-
них інноваційних 
методик і техніч-
них засобів навчан-
ня для упроваджен-
ня в освітню прак-
тику».
Диплом за активне 
упровадження ін-
новаційних освітніх 
технологій

2013 р.

Сучасні заклади 
освіти

Міжнародна 28 лютого – 
2 березня

Управління  
і науково-
методичний 
 супровід 
інноваційного 
розвитку сучасних 
університетів

Інноваційний 
розвиток 
університету: 
напрями та 
інструменти

Диплом Гран-прі 
«Лідер вищої освіти 
 України».
Диплом за вагомий 
внесок у розвиток 
національної 
освіти.  Сертифікат 
якості наукових 
публікацій

Інноватика  
в сучасній освіті

Національна 22–24 жовтня Інклюзивна освіта: 
рівні права — рівні 
можливості

Ресурсний центр 
освітніх  
інформаційних  
технологій для осіб 
з особливими   
потребами 
Національного 
 університету 
«Львівська  
політехніка »: 
 становлення, 
 діяльність, 
 перспективи

Диплом 
за активну участь 
і представлення 
освітніх 
інноваційних 
технологій.
Диплом лауреата 
конкурсу І ступеня 
в номінації 
« Інклюзивна 
освіта: рівні 
права — рівні 
можливості»

2014 р.

Сучасні заклади 
освіти

Міжнародна 18–20  берез-
ня

Сучасні програми, 
інноваційні підхо-
ди та рішення для 
підвищення якості 
освіти

Формування 
електронного 
архіву наукових 
публікацій 
Львівської 
політехніки

Диплом « Лідер 
 наукової та науко-
во-технічної діяль-
ності».
Диплом 
за презентацію 
досягнень 
в інноваційній 
модернізації 
національної 
освіти. Сертифікат 
якості наукових 
публікацій
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Назва виставки
статус 

виставки
Терміни 

проведення
Номінація Тема розробки Нагороди

2015 р.

Сучасні заклади 
освіти 

Міжнародна 12–14 берез-
ня

Інновації у розви-
тку міжнародної 
співпраці та пре-
зентація націо-
нальної освіти у 
світовому та єв-
ропейському освіт-
ньо-науковому про-
сторі

Інноваційна плат-
форма міжнародної 
наукової співпраці 
Національного уні-
верситету «Львів-
ська політехніка»

Диплом Гран-прі 
«Лідер міжнародної 
діяльності».
Диплом за творчу 
працю з підвищен-
ня якості націо-
нальної освіти.
Золота медаль 
за перемогу  
у номінації.
Сертифікат 
 якості наукових 
 публікацій

Інноватика  
в сучасній освіті

Національна 20-22  жовтня Електронний освіт-
ній ресурс

Дистанційні тех-
нології навчання 
та електронні засо-
би викладання дис-
циплін у Львівській 
політехніці

Диплом за активну 
участь і представ-
лення освітніх ін-
новаційних техно-
логій.
Диплом лауреата 
конкурсу І ступеня 
в номінації «Елект-
ронний освітній ре-
сурс»

2016 р.

Сучасні заклади 
освіти 

Міжнародна  17–19  бе-
резня

Психосоціальна 
підтримка дітей 
і молоді, що 
знаходяться 
в складних 
життєвих 
обставинах

Психосоціальна  
підтримка дітей 
і молоді у склад-
них життєвих об-
ставинах у систе-
мі професійної під-
готовки соціальних 
працівників «уні-
верситет — грома-
да». Досвід Націо-
нального універ-
ситету «Львівська 
політехніка»

Диплом Гран-прі 
«Лідер міжнародної 
діяльності».
Диплом за творчу 
працю з підвищен-
ня якості націо-
нальної освіти.
Золота медаль 
за перемогу  
у номінації.
Сертифікат 
 якості наукових 
 публікацій

Спілкування з відвідувачами виставки «Сучасні заклади 
освіти — 2016»

Вручення Диплому Гран-прі «Лідер міжнародної діяльності» 
на виставці «Сучасні заклади освіти — 2015»




