
Університет у рейтингу "Топ-200 Україна 2022" 

 

За підсумками 2021 року центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" 

оприлюднив ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7420 ) шістнадцятий академічний 

рейтинг закладів вищої освіти України "Топ-200 Україна 2022". Наш університет 

за загальним рейтингом посів 22 місце, піднявшись за рік на 8 пунктів (і є другим 

серед медичних ЗВО). 

У підході до ранжування відбулись деякі зміни в критеріях оцінювання: 

експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні і світі, 

яка зазнає глибинних змін, у тому числі в результаті впливу пандемії COVID-2019 

та повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. До уваги бралися 

напрацювання міжнародної Конференцієї IREG 2020 (Beijing Conference: 

"University rankings in the time of uncertainty", 20-21 жовтня 2020 року), IREG 2021 

(Джидда, Саудівська Аравія: «Effects of Rankings on Community and Society», 15 і 

16 листопада 2021 року) та Берлінські принципи, затверджені учасниками другої 

наради IREG (Берлін, Німеччина, 18-20 травня 2006 року). 

Базовими принципами визначення кращих університетів України 

залишились: 

-  використання лише відкритих даних прямих вимірів, викладених на 

веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і 

установ, 

- врахування всебічності і багатогранності діяльності університетів,  

- пріоритетність євроінтеграційних процесів. 

 

Вагомими критеріями, на які ми реально і швидко можемо вплинути, є: 

- кількість отриманих патентів вченими університету, 

- підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 

- премії Президента України та Верховної Ради України для молодих 

вчених, 

- кількість поданих заяв абітурієнтами та середній конкурсний бал. 

Отже, критеріями ефективності роботи всіх науково-педагогічних 

працівників залишається наукова, виховна і методична робота, залучення до 

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7420


міжнародної співпраці. На ці пункти в індивідуальному плані викладача слід 

звертати завідувачам кафедр, а конкурсній комісії – при обранні на посади, при 

присвоєнні вчених звань.  

Суттєвим фактором у ранжуванні університетів є їх науково-видавнича 

діяльність. На сайті Освіта.ua ( https://osvita.ua/vnz/rating/86513/ ) оприлюднений черговий 

щорічний рейтинг українських закладів вищої освіти за показниками даних 

наукометричної бази Scopus. За публікаційною активністю наш університет 

піднявся на 9 пунктів: 

Місце ￬ Установа 
Кількість 
публікацій 

Кількість 
цитувань 

Індекс 
Гірша 
2022 

Індекс 
Гірша 
2021 

Різниця 
(2022–
2021) 

47 (+9) 
Вінницький національний 
медичний університет ім. 
М. І. Пирогова 

1065 3108 25 20 5 

 

Успіхи викладачів університету в патентуванні, публікаційна активність, 

редакторська робота за 2021 рік висвітлені на сайті ( https://www.vnmu.edu.ua/наукова-

робота/досягнення-вчених-університету ) у рубриці «2021. Досягнення в оприлюдненні результатів 

наукових досліджень в базах Scopus та Web of Science». 

 

проректор ЗВО з наукової роботи Олег ВЛАСЕНКО 
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