
Неоднозначна позиція: ректорка ВДПУ про рейтинги університету 

 

На офіційній сторінці ВДПУ у фейсбуці розміщене інтерв'ю з ректоркою 

університету Наталією Лазаренко 

https://www.youtube.com/watch?v=42f_3Nv16PM&feature=youtu.be , у якому 

прозвучали неоднозначні фрази щодо рейтингів вишів та участі у них 

Вінницького педуніверситету. 

 

ТЕЗА 1: «Наш університет увійшов в десятку кращих університетів, які 

розпочали співпрацю з Британською радою по вдосконаленню вивчення 

англійської мови, вдосконалення методики вивчення.  Ми були першими. Зараз 

до цієї програми долучаються інші вузи, але перша десятка….» 

 

ВЕРДИКТ: НЕПРАВДА 

 

АРГУМЕНТИ ТА ДОКАЗИ: 

Згідно з даними, які висвітлені на офіційному сайті Британської ради в 

Україні, цей факт не є правдою. Команда Британської ради підготувала 

матеріал, в якому чітко вказано, що Вінницький державний педагогічний 

університет ім. М. Коцюбинського не входить у десятку перших університетів, 

які взяли участь у проекті «Англійська мова для університетів». Варто 

зазначити, що ВДПУ взагалі немає у переліку так званого рейтингу першості 

щодо цього проекту. Проте Вінницький педуніверситет дійсно співпрацює з 

Британською радою в Україні. Про це зазначено на офіційному сайті 

Британської ради в Україні в матеріалі Наталія Лазаренко: Співпраця з 

Британською Радою — потужна і якісна». ВДПУ бере участь у програмах 

«Шкільний учитель нового покоління» з 2013 року. Участь у проекті, 

«Англійська мов для університетів» з 2015 року, а функціонує проект з 2013 

року.  

https://www.youtube.com/watch?v=42f_3Nv16PM&feature=youtu.be


 

Джерело:  

Офіційний сайт Британської ради в Україні 

http://www.britishcouncil.org.ua/teach/projects/english-universities 

 

ТЕЗА 2: «Наш університет увійшов в трійку університетів, з ким 

підписали  угоду про співпрацю Гете інституту. На минулому тижні відбувся 

великий форум в Києві і наш університет був представлений» 

 

ВЕРДИКТ: ПРАВДА 

 

АРГУМЕНТИ ТА ДОКАЗИ: 

В одному вінницькому інтернет-виданні вийшов матеріал, 

інфоприводом якого стало саме підписання угоди між ВДПУ та Гете інституту. 

http://www.britishcouncil.org.ua/teach/projects/english-universities


Директор Гете інституту Беате Кьолєр зазначила, що Вінницький 

педуніверситет імені М. Коцюбинського став другим університетом, з ким вони 

підписали угоду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело:  

вінницький інформаційний портал «Veжа»  

https://vezha.vn.ua/u-vinnytsi-nimetskoyi-navchatymut-za-programoyu-gete-instytutu/  

 

ТЕЗА 3: «Наш вуз увійшов в топ-10 прозорих університетів» 

 

ВЕРДИКТ: ПРАВДА 

 

АРГУМЕНТИ ТА ДОКАЗИ 

Громадське об’єднання «РЦЄП», яке проводить моніторинг процесів 

євроінтеграції на регіональному рівні, створило рейтинг «ТОП-10 

найпрозоріших університетів України». На офіційному сайті організації вийшов 

матеріал, де ГО «РЦЄП» прозвітувало про результати своєї роботи та 

оприлюднила цей рейтинг. Вінницький державний педагогічний університет 

дійсно входить до цього рейтингу.  

https://vezha.vn.ua/u-vinnytsi-nimetskoyi-navchatymut-za-programoyu-gete-instytutu/


 

 

Джерело:  

офіційний сайт ГО “РЦЄП” 

 http://europrojects.org.ua/2018/01/21/tiap-2017-1/  

 

 

ТЕЗА 4: «Ми прекрасно знаємо ціну деяким рейтингам. Для мене є дуже 

почесним, що наш вуз увійшов в топ-10 прозорих університетів. Але є приватні 

топи, топ-200» 

 

 

ВЕРДИКТ: МАНІПУЛЯЦІЯ 

 

АРГУМЕНТИ ТА ДОКАЗИ: 

У цьому твердженні відсутня логіка. Ректор ВДПУ говорить, що «ТОП-

200» - це приватний рейтинг і до нього немає довіри. У той же час пані 

Лазаренко довіряє рейтингу прозорості. Проте це є рейтинг громадського 

об’єднання «РЦЄП», яке по суті є приватним і фінансується не з коштів 

держави, а з благодійних внесків. Відповідно, теж є приватним. Засновником та 

http://europrojects.org.ua/2018/01/21/tiap-2017-1/


організатором рейтингу «ТОП-200» є теж громадське об’єднання. Отже, ця 

фраза є маніпуляцією, адже вводить глядачів в оману.  

 

Джерело: 

Офіційний сайт ГО «РЦЄП»  https://is.gd/jfLXBE 

 

 

Засновник рейтингу університетів «ТОП-200 Україна» 

Джерело: 

Офіційний сайт ГО Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» 

http://www.euroosvita.net/?category=8&id=225  

https://is.gd/jfLXBE
http://www.euroosvita.net/?category=8&id=225

