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В умовах інтеграції України у європейську спільноту українським 
університетам важливо відповідати вимогам, які висуваються до закладів 
вищої освіти системами рейтингового оцінювання. Рейтинги мають важливе 
значення для самих закладів вищої освіти, для абітурієнтів та їх батьків, для 
роботодавців і політиків, оскільки вони впливають на стратегії розвитку 
університету. На сьогоднішній день це той процес, який неможливо 
зупинити, а необхідно нарощувати показники для успішного просування 
закладу та формування позитивного іміджу серед університетів України і 
зарубіжжя. Рейтинг сприяє мотивованим людям в усьому світі в реалізації 
власного потенціалу через підтримку міжнародної мобільності, освітніх 
досягнень і кар’єрного зростання.  

Важливого значення набуває посилення міжнародної складової у 
діяльності закладів вищої освіти. Це означає залучення якомога більшої 
кількості іноземних студентів до навчання у вишах України, іноземних 
науковців і викладачів на роботу, широка участь українських викладачів у 
міжнародних наукових проектах. Також значну роль відіграють такі 
чинники, як співпраця з випускниками університетів, реалізація програм 
подвійних дипломів, показники публікаційної активності. Тому особливу 
увагу слід звернути на покращення якості та збільшення кількості наукових 
досліджень вчених університету, щоб отримувати високі позиції у 
міжнародних рейтингах.  

Рейтинг НТУ «ХПІ» дає університету статус дослідницького вишу, 
базове фінансування за основною діяльністю, міжнародне та національне 
визнання. Тож і професорсько-викладацькому складу, і студентам приємно 
визнавати, що вони працюють і навчаються в університеті, який має 
найкращий показник серед технічних університетів України та займає третє 
місце серед усіх закладів вищої освіти України (у 2020 р. НТУ «ХПІ» зайняв 
позицію у діапазоні 651-700 у світовому рейтингу університетів QS WUR). 
Однак ця оцінка свідчить і про те, що на всіх нас лежить велика 
відповідальність: кожен має працювати з повною віддачею, підвищувати 
цільові показники своєї діяльності, збільшувати кількість цитувань 
інституційних профілів у Google Scholar, щоб ім’я університету було гідно 
представлено на світовому рівні. Для нас, викладачів, це особливо важливо, 
тому що іноземні студенти приїжджають до нас на навчання, обираючи саме 
наш навчальний заклад з його давніми усталеними й добре відомими у 
світовому просторі освітніми традиціями та фундаментальною, якісною 
підготовкою. Це підтверджують студенти з Японії, Китаю, Марокко, Непалу, 
Туреччини, Азербайджану, Туркменістану й інших країн, які приїхали за 
якісною освітою саме до нашого університету. І наше завдання – забезпечити 
зарубіжну молодь ґрунтовними знаннями, щоб вона могла конкурувати на 
світовому ринку праці. 


