
Топ 200 Украйна

У сучасному свпі отриман
ня якісної вищої освіти на
буває все більшої значу
щості для життя людини і 
соціуму в цілому. Оскільки 
кожен ВНЗ прагне вважа
ти себе найкращим, вини
кає потреба в об'єктивній 
інформації стосовно рівня 
того чи іншого навчального 
закладу, що певною мірою 
успішності намагаються за
безпечити рейтинги.

Україна - університет
ська держава. До структури 
ВНЗ Ш-І\г рівнів акредита
ції на загальнодержавному 
рівні входять 368 навчаль
них закладів: 184 універ
ситети, 58 академій, 125 
інститутів, 1 консервато
рія (дані МОН початку 2011 
року). Рейтингове оціню
вання в Україні було запро
ваджено в системі вищої 
освіти у розрізі ВНЗ та груп 
із урахуванням досвіду 
міжнародних рейтингових 
агентств, результати яких 
широко використовуються 
для оцінювання якості ви
щої освіти. Основою мето
дології рейтингової оцінки 
ВНЗ є аналіз та оцінювання 
якісних і кількісних показ
ників потенціалу' та резуль
тативності їх діяльності.

Інтерес до університет
ських рейтингів та їх гро
мадська значимість визна
чена тим, що вони є темою 
багатьох державних захо
дів і міжнародних зустрічей 
(одна з них - Міжнародна

«ТОП-200 Україна» ЮНЕСКО:
ТДАТУ задніх не пасе!
конференція «Міжнарод
ні і національні академіч
ні рейтинги*, організатори - 
ЮНЕСКО, МОН та ін.).

Університетський рей
тинг «Топ-200 Україна» 
ЮНЕСКО - рейтинг 200 
українських університе
тів за методикою ЮНЕС
КО. Проводиться на основі 
підписаного меморандуму 
з Європейським центром 
із вищої освіти ЮНЕСКО- 
СЕПЕС. З метою вдоско
налення методики та під
вищення об’єктивності 
рейтингу за системою рей
тингів ЮНЕСКО була ство
рена Міжнародна наглядова 
рада по визначенню рейтин
гів університетів, Віддален
ня якої діє і в Україні.

♦Топ-200 Україна» прово
дився у 2014 році за резуль
татами діяльності ВНЗ за 
2013 рік у восьмий раз. Го
ловна мета рейтингу - оці
нити шляхом порівняння 
позицію (місце) університе
тів в цілому, їх досягнення 
з основних напрямів діяль

ності незалежно від про
філю навчального закла
ду. Діяльність оцінюється 
за допомогою загального 
індексу рейтингової оцін
ки, котрий є інтегральним 
і визначається за трьома 
комплексними критеріями 
(всього комплексних показ
ників 20): якість науково- 
педагогічного потенціалу 
(значимість до 50%); якість 
навчання (значимість до 
30%); міжнародне визнання 
(значимість до 20%).

За рейтингом «Топ-200 
Україна» ЮНЕСКО:

ТДАТУ на 67 місці серед 
200 кращих вузів України 
(2012 рік).

ТДАТУ на 70 місці серед 
200 кращих в у з і в  України 
(2013 рік).

ТДАТУ на 70 місці серед 
200 кращих вузів України 
(2014 рік).

В цьому* рейтингу: ТДА
ТУ серед аграрних ВНЗ - З 
місце, після НУБШ (12 міс
це) та ХНТУСГ ім. П. Васи- 
ленка (66 місце); в Запорізь

кій області - 2 місце, після 
ЗНТУ (48 місце).

Тож майбутнім абітурі
єнтам можна безпомилково 
обирати для навчання наш 
університет - один із най
кращих в Україні!

Всього в рейтинговій та
блиці серед 200 найкращих 
ВНЗ України аграрних уні
верситетів 19, в Запорізькій 
області - 9. Дані всіх рей
тингів є важливим джере
лом інформації для керівни
цтва, науково-педагогічних 
працівників і співробітни
ків навчальних закладів 
під час визначення шляхів 
і заходів із подальшого по
кращення діяльності у на
вчальній, науковій, мето
дичній та організаційній 
роботі як із окремих спеці
альностей, так і університе
ту взагалі. Дуже важливо 
в теперішній час зберегти 
рейтингові позиції універ
ситету' для його майбутньо
го!
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