
Додаток 1 

КОРОТКА ІНОФРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕМУ 

«РЕЙТИНГИ У СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ» ТА ПОЛЬСЬКО-

УКРАЇНСЬКИЙ РЕКТОРСЬКИЙ СЕМІНАР – ЖОВТЕНЬ 2019 Р. 

  

Другий у рамках Проекту Польсько-український ректорський семінар «Рейтинги у 

стратегії розвитку університетів» відбувся 16 жовтня 2019 р. у Київському національному 

університету імені Тараса Шевченка. У рамках відкриття семінару учасників привітали проф. 

Л.Губерський, Президент Спілки ректорів, ректор Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, Єгор Стадний – заступник Міністра освіти і науки України, Бартош Ціхоцький 

– Посол Республіки Польща в Україні, Ян Шмідт – Президент КРАШП, ректор Варшавської 

Політехніки, Єжи Возніцький – лідер проєкту, Президент Фундації польських ректорів,  

У рамках інформаційної сесії, модератором якої був ректор Л.В. Губерський, виступили 

міжнародні експерти та експерти українські. У міжнародній частині виступил представники 

міжнародних рейтингів - Майкл Каруана – директор департаменту стратегічних розробок 

(Strategic Solutions Department), Times Higher Education (Лондон), Томаш Псонка – директор 

департаменту дослідницьких розробок (Research Solutions Department), Elsevier (Варшава) про 

«Роль міжнародних рейтингів та наукометричних даних у підвищенні глобальної 

конкурентоспроможності закладів вищої освіти». Проф. Марек Ратайчак, член Президії 

Центральної Комісії з питань ступенів і звань, Познаньський економічний університет, заступник 

міністра, державний секретар у Міністерстві науки та вищої освіти Польщі у 2012-2015 рр. 

представив презентацію «Рейтинги та стратегії закладів вищої освіти Польщі».  

В українській частині інформаційної сесії презентацію на тему «Рейтинги у стратегії 

розвитку університетів України» представив проф. Анатолій Васильєв – ректор Сумського 

державного університету та із доповіддю на тему: «Університетські рейтинги як неформальний 

інструмент забезпечення якості вищої освіти» виступив Сергій Курбатов – головний науковий 

співробітник відділу інтернаціоналізації вищої освіти Інституту вищої освіти Національної 

академії педагогічних наук України. 

Під час дискусійної сесії, модерованої лідером проекту проф. Єжи Возніцьким, було 

представлено результати дослідження з питань рейтингів у стратегії університетів в Україні та 

Польщі (програмний координатор Ірина Дегтярьова). У ректорській дискусії ректори-учасники 

обговорили висновки та рекомендації щодо рейтингів у стратегіях університетів разом з 

формуванням пропозицій до фінального документу та ухвалили Спільну резолюцію. 

Анкетування ректорів на тему „Рейтинги у стратегії розвитку університетів" було 

другим дослідженням, проведеним у рамках польсько-українського проєкту1. Метою цього 

дослідження було вивчення думки ректорів/проректорів закладів вищої освіти в Україні та 

Польщі відносно того, яким чином рейтинги використовуються та як повинні використовуватися 

як інструмент стратегічного розвитку та стратегічного управління університетом. Результати 

опитування можуть служити стратегічним цілям і довгостроковій діяльності щодо поліпшення 

рейтингових позицій університетів в Польщі та Україні. 

Анкета складалася з трьох тематичних частин, які присвячені ролі рейтингів та їх 

критеріїв, способам використання рейтингів у стратегічній діяльності університетів, а також 

містять додаткову загальну інформацію з питань стратегії розвитку університету. Анкета містила 

                                                           
1 див. Загальна інформація про проекту – додаток 1 до Спільної резолюції №1, квітень 2019 р. 



як закриті питання (одиничного та множинного вибору), так і відкриті. Анкета була анонімною. 

Дослідження проводилося на платформі www.webankieta.pl українською та польською мовами 

відповідно. 

Участь у дослідженні в Україні взяли 25 керівників – ректорів або проректорів державних 

закладів вищої освіти, які обіймають провідні місця у рейтингу ТОП-200 та лідери серед окремих 

типів університетів (наприклад, мистецьких, спортивних, педагогічних і т.п.). З польського боку 

було застосовано аналогічну методику, базуючись на вітчизняному рейтингу «Perspektywy» й 

долучаючи кращі заклади за типами, участь взяли 17 ректорів або проректорів провідних 

університетів (68% від загальної кількості учасників проєкту) Таким чином рівномірно 

забезпечено представництво усіх типів закладів вищої освіти. Серед респондентів ректорів було 

36% з боку українських вишів, 47%  польських, проректорів- 64% та 53% відповідно. 

Дослідження супроводжувалося організаційною підтримкою з боку національних 

конференцій ректорів України та Польщі – Спілки ректорів ВНЗ України та Конференції 

ректорів академічних шкіл Польщі та Фундації польських ректорів. 


