
 

Інформаційні матеріали  
про діяльність  

Громадської організації 

«Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» 

за 2014 – 2019 роки 

Загальні питання 

Громадська організація «Спілка ректорів вищих навчальних закладів 

України» (далі - Спілка ректорів) є добровільним, неприбутковим 

громадським об’єднанням, створеним в результаті вільного волевиявлення 

ректорів закладів вищої освіти для задоволення та захисту своїх та 

очолюваних ними закладів освіти законних освітніх, наукових, творчих, 

національно-культурних та інших інтересів.  

Діяльність Спілки ректорів регламентується Статутом, розробленим 

відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р. 

№ 4572-VI і внесеним до єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 01.08.2016 року.  

Членами Спілки ректорів є керівники закладів вищої освіти незалежно 

від підпорядкування, форм власності закладу вищої освіти і профілю 

підготовки фахівців. На сьогодні до складу Спілки ректорів входить 80 

керівників закладів вищої освіти України.  

Для організації роботи Спілки ректорів у регіонах України в обласних 

центрах функціонує 21 регіональна Рада ректорів вищих навчальних закладів 

(Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, 

Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Київська, Луганська, Львівська, 

Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, 

Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька).  

Керівництво діяльністю Спілки ректорів у період між засіданнями 

Загальних зборів здійснює президент Спілки ректорів Губерський Леонід 

Васильович, ректор Київського національного університету iменi Тараса 

Шевченка та Президія Спілки ректорів (склад додається).  

Спілкою ректорів упродовж звітного періоду (2014-2019 рр.) 

здійснювалася робота щодо активізації участі науково-педагогічної 

громадськості вищої школи у формуванні державної політики з питань вищої 

освіти та інтеграції закладів вищої освіти України в європейський освітній 

простір. Зокрема, готувалися експертні висновки на проєкти законодавчих і 

нормативно-правових актів та ініціативні документи з проблемних питань 

діяльності вищої школи (проекти законів, постанов Уряду та наказів 
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Міністерства освіти і науки України), проводилися засідання президії, 

конференції, наради, семінари, круглі столи і міжнародні заходи, наукові 

дослідження, надавалася методична допомога в реалізації прав автономії 

закладів вищої освіти, передбачених Законом України «Про вищу освіту». 

Організаційна діяльність Спілки ректорів 

Організаційна діяльність Спілки ректорів здійснювалася шляхом 

проведення загальних зборів, засідань президії Спілки ректорів, конференцій, 

нарад, семінарів.  

За звітний період проведено загальні збори, 8 засідань Президії 

Спілки ректорів, на яких розглянуті актуальні питання вищої освіти, 

проєкти законодавчих і нормативно-правових актів та інші питання 

діяльності закладів вищої освіти. Зокрема, основні з них такі: 

 про стан впровадження Закону України «Про вищу освіту»; 

 про актуальні питання розвитку вищої освіти України; 

 про особливості організації вступної кампанії та основні завдання 

закладів вищої освіти щодо забезпечення її проведення; 

 про підсумки вступної кампанії до закладів вищої освіти; 

 про законопроєкти щодо зміни системи управління закладами 

вищої освіти;  

 про законопроєкти щодо фінансування закладів вищої освіти; 

 про основні завдання Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти і нормативно-правове регулювання його діяльності та 

напрями співпраці із Спілкою ректорів (спільне засідання Президії Спілки 

ректорів і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти).  

У засіданнях Президії Спілки ректорів брали участь члени Президії, 

керівництво Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, 

Міністр, заступники Міністра та керівники профільних департаментів 

Міністерства освіти і науки України, працівники Адміністрації Президента 

України, Секретаріату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету 

Міністрів України, ЦК профспілки працівників освіти і науки України, 

галузевих міністерств і відомств, а також ректори закладів вищої освіти з 

різних регіонів України, які не є членами Спілки ректорів.  

Невідкладні питання діяльності вищої школи розглядалися і на 

нарадах голів регіональних рад та ректорів провідних закладів вищої освіти 

за участі керівництва Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і 

науки України.  
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Зокрема, на нараді 14 червня 2016 року за участі Віце-прем’єр-

міністра України А.В.Кириленка відбулася зустріч керівників провідних 

університетів з Міністром освіти і науки України Л.М.Гриневич, на якій 

обговорювалися актуальні питання розвитку вищої освіти.  

Питання про нові підходи до фінансування вищої освіти та управління 

закладами вищої освіти були предметом дискусії на нараді ректорів закладів 

вищої освіти 17 січня 2018 року за участі Віце-прем’єр-міністра України і 

Міністра освіти і науки України.  

Спілка ректорів безпосередню організовувала або брала участь в 

організації і проведенні наукових конференцій, семінарів, серед них, 

зокрема такі:  

1. Українсько-польська міжнародна наукова конференція 

«Класичний університет в контексті викликів епохи», яка відбулася 22-33 

вересня 2016 року в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної 

ради науки та вищої освіти Польщі, Національної академії педагогічних наук 

України.  

У роботі конференції взяли участь президент Національної ради науки 

та вищої освіти Польщі Єжи Возніцький, президент Конференції ректорів 

академічних шкіл Польщі, ректор Варшавської Політехніки Ян Шмідт, 

президент Спілки ректорів, ректор Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка Леонід Губерський, ректори та науковці закладів 

вищої освіти України і Польщі.  

2. Міжнародні науково-практичні конференції «Європейська 

інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу» 

(листопад 2016, 2017, 2018 рр.), які проводилися Інститутом вищої освіти 

НАПН України за участі Міністерства освіти і науки України та ректорів, 

науковців закладів вищої освіти України і зарубіжжя. На конференціях 

обговорювалися напрямки реформування системи вищої освіти України у 

світлі тенденцій та пріоритетів розвитку Європейського простору вищої 

освіти.  

3. Міжнародна конференція «Розбудова системи забезпечення 

якості вищої освіти в Україні», яка відбулася 11-12 червня 2019 року в 

Київському національному торговельно-економічному університеті за участі 

Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, Британської Ради в Україні, Національного 
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Еразмус+ офісу в Україні, Інституту вищої освіти НАПН України, а також 

науковців із Великої Британії, Республіки Польща та України.  

Учасниками конференції обговорювалися пріоритети політики в сфері 

забезпечення якості вищої освіти, актуальні проблеми систем внутрішнього 

та зовнішнього забезпечення якості вищої освіти та способів їх вирішення, а 

також відбувся обмін кращими практиками підвищення якості, у т.ч. шляхом 

інтернаціоналізації та вивчення англійської мови  

4. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта. Родина. 

Економіка», яка відбулася 23 квітня 2018 року в конференц-залі №2 в 

приміщенні Верховної Ради України за участі Ради молодих учених при 

Міністерстві освіти і науки України, Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства молоді та спорту України, Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова, Інституту модернізації змісту освіти, 

народних депутатів України, депутатів Сейму Республіки Польща, урядовців, 

керівників закладів вищої освіти, лідерів рад молодих учених, українських та 

зарубіжних науковців.  

На конференції обговорювалися питання об’єднання зусиль органів 

влади, науковців та громадянського суспільства щодо визначення перспектив 

розвитку та реалізації освітньої політики на ціннісній основі та прородинної 

політики в умовах євроінтеграції України.  

Розгляд проєктів законодавчих і нормативно-правових 

актів з питань вищої освіти  

Спілкою ректорів, на звернення Комітету Верховної Ради України з 

питань науки і освіти та Міністерства освіти і науки України, систематично 

розглядалися проєкти законодавчих і нормативно-правових актів, що 

стосувалися питань вищої освіти, і здійснювалася підготовка експертних 

висновків. Крім того, члени Спілки ректорів брали участь в обговоренні 

проектів на засіданнях Комітету і Комітетських слуханнях, а також в роботі 

робочих груп, які працювали при Комітеті та Міністерстві. В залежності від 

правової складності законопроєктів, терміновості їх розгляду до проведення 

експертизи залучалися представники закладів або пропонувалося 

регіональним радам ректорів освіти надавати свої пропозиції та зауваження.  

Серед них, зокрема такі: 

1. Проєкт Закону України «Про освіту» (реєстр. № 3491 від 

28.12.2015 р.).  

В експертному висновку (лист № 11/ср від 27.01.2016 р.) зазначалося, 

що нові законодавчі норми функціонування національної освіти мають 
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відображати європейський контекст і зберігати особливості національної 

освіти. Крім того, незважаючи на те, що на сьогодні вже діють окремі нові 

спеціалізовані/спеціальні/галузеві закони у сфері вищої освіти і наукової 

діяльності, підготовлений проєкт для сфери професійно-технічної освіти, 

проєкт Закону України «Про освіту» повинен законодавчо відображати 

освіту як цілісну систему.  

Зазначалося також, що у проєкті ускладненим є опис рівнів освіти, у 

системі професійно-технічної освіти вводиться рівень «Вища професійна 

освіта», хоча вища освіта (молодший спеціаліст, бакалавр, магістр) є саме 

професійною освітою. Кожен випускник українського закладу вищої освіти 

отримує первинну професійну кваліфікацію і готовий вийти на ринок праці. 

Зовсім не відображені типи закладів для різних ланок освіти тощо.  

Спілкою ректорів висловлювалися й інші пропозиції та зауваження, що 

стосувалися структури законопроєкту, змісту окремих статей, понятійного 

апарату тощо.  

2. Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких Законів 

України щодо встановлення граничного віку перебування на посадах 

науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних 

закладів» (реєстр. № 2026а).  

В експертному висновку (лист № 88/ср від 04.12.2015 р.) зазначалося, 

що Спілка ректорів поділяє думку авторів законопроєкту про необхідність 

ротації керівників, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів 

освіти. Водночас встановлення вікового обмеження, як критерію ротації для 

такої категорії осіб, є недоцільним, оскільки, насамперед, суперечить 

основним положенням Конституції України, іншим законодавчим нормам 

України і міжнародним актам.  

В експертному висновку також наголошувалося, що у вищій школі, 

діяльність якої ґрунтується на основі нового Закону «Про вищу освіту», є 

достатньо об’єктивних і недискримінуючих механізмів оцінювання якості 

роботи науково-педагогічних працівників та перебування на посадах 

керівників закладів вищої освіти і структурних підрозділів. Зокрема, відбір 

усіх категорій працівників проводиться на конкурсних засадах, а займання 

керівних посад ректора, декана факультету (директора інституту), завідувача 

кафедри обмежується двома строками. Прийняття зазначеного законопроєкту 

може призвести до втрати багатьох досвідчених та ефективних викладачів і 

науковців, їх відтоку до зарубіжних університетів, а головне - може 

викликати соціальне збурення в академічному середовищі і суспільстві, що 
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вкрай є небажаним в умовах складної економічної і політичної ситуації в 

країні.  

3. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про вищу освіту» (щодо працевлаштування випускників)» (реєстр. № 

3312), відповідно до якого заклади вищої освіти не здійснюють 

працевлаштування, а лише сприяють працевлаштуванню випускників за 

винятком навчальних закладів із специфічними умовами навчання.  

Спілкою ректорів підтриманий зазначений законопроєкт (лист № 84/ср 

від 23.11.2015 р.).  

4. Проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 

2016 рік».  

Спілкою ректорів у зверненнях до Комітету Верховної Ради України з 

питань науки і освіти (лист № 89/ср від 08.12.2015 р.) та Міністерства освіти і 

науки (лист № 92/ср від 16.12.2015 р.) ставилося питання про збереження у 

2016 році фінансування закладів вищої освіти першого-другого рівнів 

акредитації за рахунок Державного бюджету відповідно до діючого у 2015 

році порядку, оскільки відповідно до статті 29 проєкту Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2016 рік» передбачалося віднести видатки на 

підготовку фахівців у закладах вищої освіти першого-другого рівнів 

акредитації державної власності на місцеві бюджети. Крім того, Кабінету 

Міністрів України доручалося забезпечити передачу таких закладів з 

державної власності у комунальну власність, включаючи структурні 

підрозділи закладів вищої освіти третього-четвертого рівнів акредитації.  

5. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про вищу освіту» щодо Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти» (реєстр. № 6393 від 18.04.2017 р.).  

В експертному висновку (лист від 16.05.17 р. № 47/ср) висловлені 

зауваження. Зокрема, наголошувалося, що в такій формі цей проєкт Закону 

не може бути підтриманим. Але враховуючи, що на сьогодні фактично є три 

підходи щодо нормативного регулювання функціонування Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти (діючий Закон України «Про 

вищу освіту», проєкт Закону України «Про освіту» і даний проєкт Закону).  

Спілкою ректорів запропоновано створити робочу групу, з 

обов’язковим включенням до її складу представників провідних 

університетів країни, для розроблення узгоджених пропозицій з цього 

питання.  
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6. Проєкт Закону України «Про приєднання України до 

Метричної конвенції» (реєстр. № 0181 від 27.03.2018).  

Спілкою ректорів підтриманий зазначений законопроєкт (лист № 37/ср 

від 04.05.2018 р.).  

7. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про вищу освіту» щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти 

осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, при 

вступі до закладів вищої освіти».  

Спілкою ректорів підтриманий зазначений законопроєкт (лист № 46/ср 

від 16.05.17 р.). 

8. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про вищу освіту» щодо зміни системи управління закладами вищої 

освіти» (реєстр. № 8385 від 18.05.2018 р.).  

Експертний висновок на цей законопроєкт був поданий Спілкою ректорів 

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (лист № 72/ср від 

09.08.2018 р.), а також розглянутий на засіданні Президії Спілки ректорів 14 

червня 2018 року. Учасники засідання висловили негативну оцінку 

законопроєкту і запропонували авторам зняти його з розгляду у Верховній 

Раді України як такий, що руйнує автономію закладів вищої освіти і на 

сьогодні є неактуальним для вищої школи (експертний висновок розміщений 

на сайті Спілки ректорів: www.vnz.univ.kiev.ua).  

9. Проєкти Законів України «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо фінансування вищої освіти», «Про внесення змін 

до Податкового кодексу щодо неприбуткового статусу закладів вищої 

освіти та наукових установ» та «Про внесення змін до Закону України 

«Про вищу освіту» та інших законів України щодо фінансування вищої 

освіти».  

Експертний висновок на ці законопроєкти був розглянутий на 

розширеному засіданні Президії Спілки ректорів 14 червня 2018 року. 

Учасники засідання запропонували авторам доопрацювати законопроєкти з 

урахуванням висловлених на засіданні зауважень і пропозицій та зазначених 

у висновку (експертний висновок розміщений на сайті Спілки ректорів: 

www.vnz.univ.kiev.ua). 

10. Проєкт Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (реєстр. № 8584 від 

10.07.2018 р.).  

http://www.vnz.univ.kiev.ua/
http://www.vnz.univ.kiev.ua/
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Спілкою ректорів підтриманий зазначений законопроєкт (лист № 72/ср 

від 09.08.2018 р.). 

11. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України 

щодо державної підтримки обдарованої молоді» (реєстр. № 8511 від 

21.06.2018 р.).  

Спілкою ректорів підтриманий зазначений законопроєкт (лист № 71/ср 

від 09.08.2018 р.).  

12. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про вищу освіту» щодо порядку обрання та призначення керівника 

закладу вищої освіти та його заступника» (реєстр. № 9103 від 19.09.2018 

р.).  

В експертному висновку (лист № 106/ср від 15.11.2018 р.) були 

висловлені зауваження. Зокрема, не підтримана норма, що на посаду 

керівника закладу вищої освіти може претендувати кандидат, який має стаж 

науково-педагогічної роботи 10 років з моменту присвоєння претенденту 

звання професора. Запровадження такої норми поглибить ситуацію з віковим 

цензом керівників закладів вищої освіти та ускладнить залучення на посаду 

ректора молодих перспективних вчених.  

Неприйнятною також є норма, що для «керівних посад закладу вищої 

освіти, стаж роботи на яких прирівнюється до стажу науково-педагогічної 

роботи після присвоєння вченого звання професора» тощо.  

Як наслідок, запропонований законопроєкт визнано недостатньо 

обґрунтованим.  

13. Проєкт Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік» 

(реєстр. № 2000 від 15.09.2019 р.) та проєкт Закону України «Про внесення 

змін до Бюджетного кодексу України» (реєстр. № 2144 від 16.09.2019 р.).  

Спілкою ректорів загалом підтриманий зазначений законопроєкт і 

водночас висловлено певні зауваження та пропозиції (лист № 76/ср від 

19.09.2019 р.). Зокрема, наголошувалося на тому, що проєктом Бюджету не 

передбачені кошти на встановлення нових тарифних коефіцієнтів для 

педагогічних і науково-педагогічних коефіцієнтів та інші зауваження.  

Крім того, Спілкою ректорів вкотре запропоновано передбачити у 

Державному бюджеті фінансування Бюджетної програми «Підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти» 

для підвищення професійної кваліфікації викладацького складу закладів 

вищої освіти, насамперед з питань новітніх інформаційних технологій та 

змісту освіти (щорічна вартість двотижневих курсів однієї п’ятої частини 
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викладачів державних закладів вищої освіти становить не більше 40 млн. 

гривень).  

14. Проєкти Законів України «Про внесення змін до законів 

України щодо фінансування вищої освіти» (реєстр. № 2170 від 24.09.2019 

р.), «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

неприбуткового статусу закладів вищої освіти та наукових установ» 

(реєстр. № 2169 від 24.09.2019 р.), «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо фінансування вищої освіти» (реєстр. № 2171 від 

24.09.2019 р.).  

В експертному висновку (лист № 114/ср від 12.11.2019 р.) були 

висловлені зауваження і пропозиції. Зокрема, зазначено, що недоцільно 

поняття «за державним замовленням» замінювати на «за рахунок державного 

фінансування», оскільки це різні процеси. Скасування «держзамовлення» 

спричинить порушення бюджетної дисципліни і чинного правопорядку 

надання бюджетних коштів.  

Неприпустимим також є поділ закладів вищої освіти на навчальні і 

навчально-наукові, оскільки це суперечить змісту вищої освіти, а головне – 

Великій хартії університетів 1988 року, відповідно до якої «Викладання 

та дослідницька робота в університетах мають бути неподільні для того, 

щоб навчання в них відповідало постійно змінюваним потребам і 

запитам суспільства, науковим досягненням». Як наслідок, це призведе до 

перетворення університетів у заклади освіти без науки, тобто в технікуми, а 

науково-педагогічних працівників - у педагогічні працівники.  

Особливо неприйнятним є виключення статті 29 «Національний 

заклад вищої освіти», оскільки відповідно до Указу Президента України від 

16 червня 1995 року N 451/95 статус національного «… надається закладу 

(установі) України, який досяг найвищих показників у своїй діяльності 

щодо використання інтелектуального потенціалу нації, реалізації ідеї 

національного відродження і розвитку України, запровадження 

державної мови …». Аналогічне стосується і статті 30 «Дослідницький 

університет», адже такого типу університети поширені у світовій практиці.  

Було висловлено й інші зауваження щодо зазначеного законопроєкту, а 

тому авторам рекомендовано врахувати висловлені зауваження і пропозиції.  

15. Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» 

(реєстр. № 2229 від 22.10.2019 р.).  
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В експертному висновку Спілки ректорів (лист № 112/ср від 06.11.2019 

р.) зазначається, що загалом запропоновані зміни до Закону України «Про 

вищу освіту» необхідні, оскільки вони зумовлені прийняттям інших законів, 

а також спрямовані на розвиток автономії закладів вищої освіти. Слушною є 

пропозиція щодо видачі дипломів про вищу освіту виключно за 

акредитованими програмами, що унеможливлює наповнення ринку праці 

фактично «фіктивними» документами, які зараз видаються з 

неакредитованих програм. Прогресивним є також законодавче внормування 

міждисциплінарних освітніх програм.  

Водночас висловлені окремі зауваження, які стосуються внесення змін 

до змісту визначень термінів, встановлення обмежень щодо створення 

відокремлених структурних підрозділів тощо.  

Водночас Спілкою ректорів запропоновано нову редакцію окремих 

норм, встановлення кількісних критеріїв до типів закладів вищої освіти, 

відновлення у вищій школі екстернату та зняття фіксованого значення 

максимального навчального навантаження науково-педагогічного 

працівника, оскільки це відповідає принципам автономії закладів вищої 

освіти тощо. 

16. Проєкт Концепції Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про вищу освіту» стосовно положень та 

відповідальності органів управління вищих навчальних закладів», 

підготовленої головним експертом групи ОСВІТА-РЕАНІМАЦІЙНИЙ 

ПАКЕТ РЕФОРМ В.Бахрушиним. 

В експертному висновку Спілки ректорів (лист № 7/ср від 22.01.2016 

р.) зазначалося, що основні положення обґрунтування необхідності 

прийняття запропонованих змін до Закону України «Про вищу освіту», 

висловлені автором, не завжди є переконливими, а такі словосполучення як 

«ректорський феодалізм, прихід нового покоління освітян тощо» мають 

виключно суб’єктивний, авторський характер і є штучними. 

У висновку також зазначалося, що твердження автора про досвід 

європейських університетів та зроблених ним узагальнень щодо «більш-

менш загальних тенденцій», то вони також не є переконливими з точки зору 

наявних практик правового регулювання. Більше того, перелічені тенденції 

відтворюють певні положення, які притаманні управлінню в цілому та у 

своїй більшості вже містяться у Законі України «Про вищу освіту». Реально 

на сьогодні європейські загальновизнані практики управління закладами 

вищої освіти поділяються на централізовані при диверсифікації окремих 

функцій та дуальні. 
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Стосовно спрямованості проєкту на підвищення ефективності 

управління закладами вищої освіти, то такого ефекту від запропонованих 

змін очікувати важко, оскільки вони не лібералізують, а, навпаки, в більшій 

мірі зарегламентовують питання, що мають вирішуватися не на 

законодавчому рівні, а в межах вибудовування самими навчальними 

закладами університетської автономії.  

В експертному висновку викладені конкретні зауваження до кожного 

пункту запропонованих змін. 

17. Проєкт Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 

року.  

В експертному висновку Спілки ректорів (лист № 8/ср від 22.01.2016 

р.) зазначалося, що проєкт Стратегії містить значні інформаційно-аналітичні 

матеріали щодо сучасного стану вищої школи України, її місця у 

Європейському просторі вищої освіти та можливих шляхів реформування. 

Водночас запропонований варіант Стратегії не можна вважати 

достатньо досконалим і таким, що може бути прийнятий як документ. 

Структура, виклад змісту та обсяг проєкту Стратегії не відповідають вимогам 

до такого типу документів. Зокрема, занадто деталізовані окремі розділи, 

несистемною є нумерація розділів і підрозділів, пунктів і підпунктів тощо. 

Надто деталізовані пункти проєкту змінюють його статус із Стратегії на 

певний план розвитку вищої освіти. Наприклад: у пункті 6 розділу 3.7. 

передбачається включення до контракту керівника позиції щодо стратегії 

розвитку закладу вищої освіти. Такий підхід є недоцільним, оскільки кожен 

претендент на посаду ректора під час виборів презентує своєму колективу 

програму і завдяки особистим якостям та програмі обирається колективом, а 

власник закладу вищої освіти лише формально узаконює вибір колективу 

шляхом укладання контракту.  

У проєкті Стратегії є й інші проблемні формулювання подібного 

змісту. Особливо ретельного доопрацювання потребує зміст питань, що 

відносяться до категорії проблемних чи ризиків, а включення питань, які не 

будуть вирішені, є проблематичним. У такому разі необхідно визначити поріг 

(межу) досягнення їх реалізації.  

Розробникам запропоновано доопрацювати проєкт Стратегії з 

урахуванням висловлених зауважень, а також того, що на реалізацію 

Стратегії має бути розроблений конкретний план її впровадження.  
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18. Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».  

Зазначений проєкт Спілкою ректорів розглядався на етапі його 

підготовки і на етапі подання Міністерством освіти і науки України на 

погодження до зацікавлених міністерств і відомств. Висновки щодо 

зазначеного проєкту готувалися Міністерству освіти і науки України з 

урахуванням пропозицій і зауважень, що надійшли від провідних закладів 

вищої освіти та рекомендацій засідання ради ректорів Київського регіону, що 

відбулося 23 лютого 2016 року на базі Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  

Треба зазначити, що робочою групою Міністерства були враховані 

окремі пропозиції Спілки ректорів, зокрема щодо педагогічних 

спеціальностей, спеціальностей з прикладної математики, цивільного 

захисту, міжнародних відносин та інших. Крім того, на засіданні Урядового 

комітету Кабінету Міністрів України, в якому брав участь працівник дирекції 

Спілки ректорів, були враховані пропозиції до проєкту постанови щодо 

механізму реалізації нового переліку спеціальностей, зокрема щодо його 

запровадження з 1 вересня 2015 року, а не з 1 вересня 2014 р., як 

пропонувалося, та продовження навчання за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями відповідно до обраних спеціальностей здобувачів вищої освіти, які 

вступили до закладів вищої освіти до набрання чинності цією постановою.  

19. Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження нового переліку посад науково-педагогічних та 

педагогічних працівників вищих навчальних закладів». 

В експертному висновку (лист № 22/ср від 15.02.2016 р.) 

наголошувалося на актуальності нормативного акту, оскільки він 

підготовлений на реалізацію частини третьої статті 55 Закону України «Про 

вищу освіту».  

Водночас було запропоновано внести до його змісту окремі зміни і 

доповнення, які стосуються посад науково-педагогічних працівників, 

заступників керівників факультетів, науково -, навчально-методичних служб, 

а також введення посад керівників підрозділів із забезпечення якості освіти, 

академічної мобільності здобувачів освіти, сприяння працевлаштуванню, 

зумовлене новою парадигмою Закону України «Про вищу освіту» щодо 

інтеграції вищої школи України в Європейський простір вищої освіти та 

посилення співпраці закладів вищої освіти із роботодавцями.  
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У розділі «Посади педагогічних працівників» запропоновано 

внормувати посади працівників підрозділів з організації навчального процесу 

та його забезпечення в університетах, академіях, інститутах і коледжах, що 

провадять освітню діяльність, пов’язану із здобуттям ступеня молодшого 

бакалавра та/або бакалавра, і віднести їх до посад педагогічних працівників.  

Крім того, Міністерству освіти і науки України запропоновано 

розглянути питання щодо внесення відповідних змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 4 березня 2004 року № 257 «Про затвердження 

переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, 

установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації, 

перебування на яких дають право на призначення пенсії та виплату грошової 

допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», оскільки прийнята нова 

редакція цього Закону, а також у частині другій цього Переліку не враховані 

у повному обсязі посади науково-педагогічних працівників закладів вищої 

освіти, зокрема заступників декана, що негативно позначається на якості 

добору кваліфікованих науково-педагогічних кадрів на такі посади. 

20. Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення 

змін до порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 

2015 року № 656».  

Спілкою ректорів підтриманий зазначений проєкт та висловлено 

зауваження і пропозиції (лист № 127/ср від 2. 11. 2016 р.).  

21. Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження нормативів чисельності здобувачів вищої освіти 

(курсантів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів, слухачів, інтернів, 

клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного 

працівника у вищих навчальних закладах державної форми власності». 

Спілкою ректорів підтриманий зазначений проєкт та висловлено 

зауваження і пропозиції (лист № 129/ср від 10.11.16 р.). 

Ініціативні документи з проблемних питань діяльності вищої школи  

Спілкою ректорів здійснювалася робота шляхом підготовки 

ініціативних документів (пропозицій до проєктів законодавчих і нормативно-

правових актів, які офіційно не надходили до Спілки ректорів, а 

розміщувалися на сайті Комітету чи Міністерства, аналітичних записок, 
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інструктивних листів тощо), які готувалися за пропозицією членів Президії 

Спілки ректорів та ректорів закладів вищої освіти.  

Серед них, зокрема такі: 

1. Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 

запропоновано розглянути питання про внесення змін до Закону 

України «Про вищу освіту» в частині норм, що стосуються формування 

складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

(частина 2 статті 19) та складу Конкурсної комісії з організації та проведення 

конкурсного відбору членів Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти (лист № 108/ср від 05.12.2017 р.).  

Справа в тому, що з двадцяти трьох членів Нацагентства 

представництво регламентовано лише для 14, а решта 9 мають відбиратися за 

невизначеним Законом порядком, що неминуче створює підґрунтя для 

можливих зловживань.  

З метою недопущення такої ситуації запропоновано пункт 3 частини 

другої Статті 19 викласти у такій редакції:  

«3) шість представників з числа осіб, які працюють за основним місцем 

роботи у Національній академії наук України та національних галузевих 

академіях наук (по одному представнику від кожної академії);  

4) вісім представників з числа осіб, які працюють за основним місцем 

роботи у закладах вищої освіти державної форми власності;  

5) один представник з числа осіб, які працюють за основним місцем 

роботи у закладах вищої освіти комунальної форми власності;  

6) три представники з числа осіб, які працюють за основним місцем 

роботи у закладах вищої освіти приватної форми власності.».  

Недоцільним є застосування такої форми формування складу 

Нацагентства як самовисування.  

Крім того, Спілка ректорів запропонувала до складу Конкурсної комісії 

з організації та проведення конкурсного відбору членів Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти включити представника від 

громадських об’єднань у сфері вищої освіти, зокрема від Спілки ректорів, та 

відповідно збільшити її кількісний склад з дев’яти до десяти осіб.  

2. За результатами аналізу вступної кампанії 2018 року Спілкою 

ректорів у листі Комітету Верховної Ради України з питань науки і 

освіти висловлювалося, зокрема занепокоєння, що для спеціалізацій фізична 

культура, образотворче мистецтво і музичне мистецтво спеціальності 

«середня освіта» творчий конкурс, результати якого оцінювалися за 200-
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бальною системою, був замінений на творчий залік з оцінюванням «склав/не 

склав», що позбавило вступників права змагатися з творчих здібностей (лист 

№ 84/ср від 28.07.2018 р.).  

3. На звернення закладів вищої освіти Спілка ректорів порушила 

перед Міністерством освіти і науки питання щодо виготовлення за 

бюджетні кошти випускних документів про повну загальну середню 

освіту для загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних 

закладів першого-другого рівнів акредитації, які є структурними 

підрозділами вищих навчальних закладів третього-четвертого рівнів 

акредитації, а також внесення доповнень до Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних 

документів про освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 березня 2011 року № 309 шляхом включення у пункті 3 після 

слова «професійно-технічних» слів «вищих навчальних закладів першого-

другого рівнів акредитації» (лист №25 від 25.05.2015 р.). 

Таке звернення зумовлене тим, що Державне підприємство 

«Інфоресурс», посилаючись на частину першу статті 10 Закону України «Про 

загальну середню освіту», де зазначається, що загальноосвітній навчальний 

заклад є юридичною особою, відмовляє у безоплатній видачі свідоцтв, 

атестатів та додатків до них випускникам загальноосвітніх навчальних 

закладів та вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації, 

які є структурними підрозділами вищих навчальних закладів третього-

четвертого рівнів акредитації, оскільки ці заклади не є юридичною особою, а 

функціонують як структурні підрозділи.  

Таке твердження, зазначалося у листі Спілки ректорів, є 

необґрунтованим, оскільки при реорганізації цих закладів у структурні 

підрозділи змінилася лише їх організаційно-правова форма, але зберігся 

статус державного середнього чи вищого навчального закладу, який 

фінансується з Державного бюджету України. 

4. Спілка ректорів звернулася до Міністерства освіти і науки  

розглянути питання щодо необхідності науково-методичної координації 

роботи з фізичного виховання студентської молоді з боку Міністерства 

освіти і науки та підготовки робочою групою з числа провідних фахівців 

закладів вищої освіти і підвідомчих методичних установ відповідних 

методичних рекомендацій (лист № 44 від 10.08.2015 р.).  

Таке звернення зумовлене тим, що відповідно до Роз’яснень та 

рекомендацій щодо реалізації наказу Міністерства освіти і науки від 26 

01.2015 р. № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 
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2015/2016 навчальний рік» та окремих норм Закону України «Про вищу 

освіту», що доведені керівникам закладів вищої освіти листом Міністерства 

освіти і науки від 13.03.2015 р. № 1/9-126, передбачається, що «заняття з 

фізичної культури в спортивних секціях можуть бути організовані як 

факультативи (тобто за бажанням студентів; у загальне число кредитів ЄКТС 

і до навчальних планів не включаються, форм підсумкового контролю не 

мають)». 

Заклади вищої освіти, здобувши право самостійно приймати рішення 

щодо викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» та організації 

і проведення фізичного виховання студентської молоді, у письмових та усних 

зверненнях до Спілки ректорів ставили питання щодо необхідності науково-

методичної координації цієї роботи з боку міністерства. Адже, виходячи із 

звернень, в окремих закладах є небезпека ліквідації кафедр фізичного 

виховання, вивільнення науково-педагогічних працівників цього профілю, 

припинення навчальних занять студентів з фізичного виховання, згортання 

фізкультурних заходів, що може призвести до порушення вимог Законів 

України «Про вищу освіту» та «Про фізичну культуру і спорт» і до 

невиконання заходів, передбачених Національною доктриною розвитку 

фізичної культури і спорту України, а головне - погіршення фізичного стану 

студентської молоді та занепаду студентського спорту.  

5. Враховуючи, що у Державному бюджеті на 2015 рік не 

передбачалися кошти на виплату стипендій студентам у розмірі 

прожиткового мінімуму відповідно до статті 5 Закону України «Про 

підвищення престижності шахтарської праці», Спілка ректорів звернулася до 

Міністерства освіти і науки про розв’язання цього проблемного питання 

(лист № 38/ср від 03.07.2015 р.).  

Спілкою ректорів запропоновано також врегулювати питання таких 

стипендій і в Порядку призначення та виплати стипендій, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України № 882 від 12 липня 2004 року.  

6. Міністерство фінансів України, формуючи проєкт Державного 

бюджету на 2017 рік, рекомендувало Міністерству освіти і науки України 

передбачити у 2017 році підготовку фахівців освітнього ступеня магістра 

«виключно за контрактною формою навчання (за рахунок коштів фізичних і 

юридичних осіб)». 

Спілка ректорів, враховуючи позицію керівників закладів вищої освіти, 

звернулася до Прем’єр-міністра України, голови Комітету Верховної Ради 

України з питань науки і освіти, Міністра фінансів України та Міністра 

освіти і науки України з листами, в яких висловила з цього приводу глибоке 
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занепокоєння і вважає, що запропоновані Міністерством фінансів України 

підходи до фінансування вищої школи, є неприйнятними і, в разі їх 

реалізації, матимуть невідворотні негативні економічні наслідки та негативну 

суспільну реакцію (лист № 83/ср від 15.08.2016 р.). 

7. Спілкою ректорів розглянутий проєкт Типового навчального 

плану для 10-11 класів загальноосвітніх закладів, розміщений на сайті 

Міністерства освіти і науки України для громадського обговорення. 

Зауваження і пропозиції були направлені Міністерству освіти і науки 

України (лист № 7/ср 30 01 2017).  

У них, зокрема зазначається, що заклади вищої освіти позитивно 

поставилися щодо необхідності перегляду змісту освіти у старшій школі ще 

до початку реалізації реформи згідно з концепцією «Нова українська школа», 

фундаментальні зміни за якою в старшій школі почнуть діяти лише з 2027 

року. Новітні підходи щодо більш вираженої профільності старшої школи, 

порівняно з нинішньою старшою школою, може стати підставою для 

перегляду змісту вищої освіти на рівні бакалавра, можливо, навіть шляхом 

виключення з бакалаврських програм окремих навчальних дисциплін або 

зменшення часу на їх вивчення. Як наслідок, за окремими спеціальностями 

може бути навіть скорочений строк навчання за освітнім ступенем бакалавра, 

за іншими – якісно поліпшена їх фахова підготовка.  

Водночас, запропонований для громадського обговорення проєкт 

нового Типового навчального плану для 10-11 класів, викликав в академічної 

спільноти певне занепокоєння, особливо з боку класичних, технічних, 

технологічних, будівельних, аграрних університетів. Адже, на їх думку, 

запровадження цього плану у такій формі може призвести до зниження рівня 

шкільної підготовки з фізики, хімії, біології та географії і, як наслідок, 

виникне серйозна небезпека під час набору на природничі, технічні, 

будівельні, аграрні й суміжні з ними спеціальності, що неминуче негативно 

позначиться на розвитку технологічно-промислової сфери економіки країни. 

У листі наголошувалося також, що в умовах недостатнього 

фінансування закладів освіти, відсутності досконалої й усталеної 

демократичної самоврядності в системі освіти та належної поінформованості 

громадян про ринок праці, прогнозні напрями розвитку галузей економіки 

країни тощо може скластися ситуація, коли керівники закладів освіти 

орієнтуватимуть учнів на вибір менш затратного профілю, тобто 

гуманітарного. Такий підхід може бути обраний і батьками, адже вивчення 

природничих предметів завжди потребує більше зусиль, а важливість 
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формування наукового світогляду школяра саме через природничі предмети 

не завжди усвідомлюється ними.  

У листі до Міністерства освіти і науки Спілкою ректорів 

запропоновано конкретні шляхи розв’язання таких проблемних питань.  

8. Спілкою ректорів розглянутий проєкт змін до Умов прийому до 

закладів вищої освіти у 2017 році, розміщений на сайті Міністерства освіти 

і науки України для громадського обговорення.  

Загалом проєкт був підтриманий і висловлені окремі зауваження і 

пропозиції (лист № 27/ср від 21.03.2017 р.).  

Зокрема наголошувалося, що Спілка ректорів неодноразово 

висловлювала позицію щодо необхідності визначення Міністерством освіти і 

науки єдиних фіксованих конкурсних предметів на відповідні спеціальності 

освітнього ступеня бакалавра. Це, по-перше, сприятиме встановленню рівних 

умов для абітурієнтів при вступі на одну і ту ж спеціальність до різних 

закладів вищої освіти, а отже і забезпечить рівний конкурс. По-друге, 

запобігатиме прояву недобросовісності при визначенні закладами вищої 

освіти профільних конкурсних предметів, адже є прикрі випадки, коли, 

наприклад, при вступі на спеціальність «Хімія» немає конкурсного предмета 

з хімії. І, по-третє, визначаючи фіксовані конкурсні предмети, можна 

мобілізувати вступників до вивчення тих чи інших шкільних предметів.  

9. Спілкою ректорів розглянутий проєкт Положення про 

дослідницький університет, розміщений на сайті Міністерства освіти і 

науки України для громадського обговорення.  

В експертному висновку (лист № 108/ср від 23.11.2018 р.) зазначалося, 

що прийняття нового Положення про дослідницький університет є 

актуальним і вкрай важливим, враховуючи необхідність створення в країні 

когорти університетів, які б здійснювали вагомий внесок у формування і 

розвиток інтелектуального потенціалу нації та надавали інноваційні освітні 

послуги і продукували нові знання для розв’язання актуальних проблем 

суспільства.  

Водночас зазначалося, що критерії надання та підтвердження статусу 

дослідницького університету сформульовані недостатньо обґрунтовано та, 

порівнюючи з критеріями національних закладів вищої освіти, не 

відображають ні змістового, ні рангового співвідношення обох статусів. 

Зазначений проєкт запропоновано доопрацювати.  

Спілкою ректорів здійснюється аналітична робота. Зокрема, 

підготовлені аналітична довідка про сучасний стан вищої освіти та 
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аналітична довідка про динаміку мережі закладів вищої освіти впродовж 

1990-2018 років. 

Міжнародна діяльність 

Враховуючи необхідність поглиблення інтеграції вищої школи України 

в Європейський освітній простір, Спілкою ректорів за звітний період 

зосереджувалася увага на поглибленні міжнародної діяльності, що 

здійснювалася шляхом співпраці з ректорськими об’єднаннями зарубіжних 

країн на основі спільних угод та участі у міжнародних проєктах. 

У рамках цих угод Спілка ректорів, зміцнюючи міжнародні зв’язки 

українських закладів вищої освіти із зарубіжними університетами, провела 

ряд організаційних, наукових і методичних заходів. 

1. 14-15 грудня 2014 року у Варшавському університеті відбулася 

тристороння зустріч польсько-українсько-німецьких ректорів закладів 

вищої освіти, яка була організована Конференцією ректорів академічних 

шкіл Польщі, Конференцією ректорів Німеччини та Спілкою ректорів 

України за підтримки Міністерства науки та вищої освіти Польщі, 

Федерального Міністерства освіти і досліджень Німеччини та Міністерства 

освіти і науки України. 

Під час тристоронньої зустрічі 15 грудня 2014 року відбулося 

підписання Угоди про співпрацю між Спілкою ректорів України та 

Конференцією ректорів Німеччини.  

2. 12-13 жовтня 2015 року на реалізацію Угоди про співпрацю між 

Спілкою ректорів України та Конференцією ректорів Німеччини у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся 

українсько-німецький семінар «Європейський простір вищої освіти 

(EHEA). Стандарти і рекомендації для гарантії якості вищої освіти в 

європейському просторі (ESG)», організований Спілкою ректорів України і 

Конференцією ректорів Німеччини. 

У роботі семінару взяли участь начальник відділу по центральній і 

східній Європі, центральній Азії Конференції ректорів вищих навчальних 

закладів Німеччини Рудольф Смолярчик; виконавчий директор Інституту 

акредитації, сертифікації і забезпечення якості освіти (ACQUIN) Томас 

Райль; професор Західно-Саксонського університету прикладних наук 

Крістіан Браувайлер; координатор міжнародної програмної акредитації 

ACQUIN Ніна Сорока; виконавчий директор Europaeum, Ост-Вест центр 

Регенбургського університетуЛіза Унгер Фішер та ректори, проректори, 

відповідальні працівники провідних університетів України 



20 

На семінарі представники Конференції ректорів Німеччини ознайомили 

учасників семінару із сучасними тенденціями розвитку Європейського 

простору вищої освіти та інтернаціоналізації вищої освіти, а також формами 

реалізації міжнародних освітніх програм. Представники закладів вищої 

освіти України поділилися досвідом реалізації заходів із забезпечення якості 

освіти, розроблення нових освітніх програм, впровадження в українських 

університетах міжнародних освітніх програм і проєктів. 

За результатами роботи семінару досягнуте розуміння щодо 

необхідності продовження співпраці Спілки ректорів України і Конференції 

ректорів Німеччини з конкретизацією напрямків роботи і, зокрема 

зосередження уваги на питаннях акредитації закладів вищої освіти.  

Одним із перших кроків реалізації цього проєкту був тижневий візит 

(за кошти німецької сторони) у листопаді 2015 року до Університету 

Констанца (Німеччина) 21 працівника Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, які мали змогу ознайомитися з 

нормативно-правовою базою університету, системою забезпечення якості, з 

побудовою і реалізацією міждисциплінарних освітніх програм та їх 

акредитацією, інтернаціоналізацією освіти тощо. Як наступний етап 

співпраці німецька сторона запропонувала й інші програми, зокрема 

програми з побудови докторських шкіл, що сьогодні для України є 

актуальним. 

3. 22-24 квітня 2015 року на базі Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка відбулася презентація 

мікропроєктів учасниками міжнародного проекту «Інноваційний 

університет і лідерство», організованого Міністерством освіти і науки 

України, Спілкою ректорів, Варшавським університетом, Фондом “Instytut 

Artes Liberales” та Міжнародним фондом дослідження освітньої політики.  

Проєкт «Інноваційний університет і лідерство», що фінансувався за 

кошти програм уряду Польщі (грант Міністерства науки і вищої школи з 

коштів допомоги Міністерства закордонних справ), спрямований на 

вироблення рекомендацій щодо реформування національної системи вищої 

освіти та підготовку лідерів, здатних впроваджувати у вищій школі 

інноваційні підходи в управлінні закладом та в освітніх технологіях.  

Учасники проєкту, а це 54 перспективних молодих науково-

педагогічних працівників з 34 університетів України та 6 громадських 

організацій освітнього спрямування, пройшли інтенсивні тренінгові навчання 

в Україні і в Польщі. 
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На другій фазі проєкт, в якому взяли участь 40 представників закладів 

вищої освіти України, був спрямований на підготовку лідерів, що мають 

бажання та здатні впроваджувати інноваційні технології та системи 

управління якістю вищої освіти, орієнтовані на розвиток інтернаціоналізації 

української вищої школи.  

4. 4-9 червня 2015 року на запрошення Спілки ректорів в Україні 

перебувала офіційна делегація Національної ради науки та вищої освіти 

Польщі на чолі із професором Єжі Возніцьким, президентом Фундації 

польських ректорів та делегація Конференції ректорів академічних шкіл 

Польщі під керівництвом президента Веслава Баниша – ректора 

Сілезького університету (з 4 по 6 червня - в м. Києві, з 7 по 9 червня – у м. 

Дніпропетровську).  

Відповідно до програми 5 червня 2015 р. у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка відбувся українсько-польський семінар, 

на якому презентувалися результати польсько-українського проєкту під 

назвою «Аналіз співпраці польських та українських вищих навчальних 

закладів на фоні порівняння систем вищої освіти. Висновки та рекомендації». 

Надрукована колективна монографія, яка була передана 44 українським 

університетам – учасникам проєкту. 

5. Спілка ректорів України співпрацює з Конференцією 

президентів університетів Франції на основі Угоди про співпрацю, 

підписаної 23 червня 2015 року між Спілкою ректорів України та 

Конференцією президентів університетів Франції під час проведення 

українсько-французького форуму вищих та наукових закладів, що проходив 

у Міністерстві освіти і науки України.  

6. Спілка ректорів як партнер Альянсу Програми сприяння 

зовнішньому тестуванню в Україні бере активну участь в організації і 

проведенні заходів, спрямованих на розвиток і вдосконалення тестових 

технологій, та в наукових дослідженнях якості конкурсного відбору 

студентів закладів вищої освіти за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання. Зокрема, за результатами досліджень видані аналітичні 

матеріали обсягом майже 10 друкованих аркушів. Основу роботи складають 

дослідження трьох вимірів якості системи прийому: прогностичної 

валідності конкурсного бала і його складових, справедливості та 

громадського сприйняття. Обґрунтована висока прогностична валідність 

ЗНО, а також високий ступінь справедливості й довіри суспільства до 

системи прийому до закладів вищої освіти за результатами ЗНО. Окремо 

досліджувався вплив середнього бала документа про середню освіту на 
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прогностичну валідність конкурсного бала, починаючи з моменту його 

впровадження як критерію при прийому до закладу вищої освіти.  

7. 3 грудня 2015 року на базі Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка відбувся семінар, організований 

Асоціацією Європейських університетів і Спілкою ректорів України, на 

якому обговорювалися результати проекту ATHENA «Сприяння сталості та 

автономії вищих навчальних закладів». Матеріали дослідження опубліковані 

у п’яти книгах. У роботі семінару взяла участь Генеральний Секретар 

Асоціації Європейських Університетів Леслі Вільсон.  

Треба зазначити, що Спілка ректорів України започаткувала цю 

співпрацю ще у 2012 році і стала одним із офіційних учасників реалізації 

проекту ATHENA під егідою Асоціації Європейських університетів, 

спрямованого на вивчення можливостей і надання практичних рекомендацій 

щодо поглиблення системи фінансування закладів вищої освіти у 

пострадянському просторі. 

8. Спілка ректорів України співпрацює із Чеською конференцією 

ректорів на основі Угоди про співпрацю, підписаної 23 листопада 2016 

року у м. Прага президентом Чеської Конференції ректорів, професором 

Томашем Зімою і президентом Спілки ректорів України, ректором 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонідом 

Губерським під час перебування українських ректорів у Чеській Республіці.  

У рамках співпраці ректорських об’єднань України і Чехії 17-19 травня 

2017 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

відбулася зустріч ректорів обох країн, під час якої були конкретизовані 

завдання щодо організації спільних освітніх програм, запровадження 

подвійного керівництва магістерськими роботами і докторськими 

дисертаціями, проведення академічних обмінів викладачів і студентів між 

українськими і чеськими університетами.  

9. Спілка ректорів України співпрацює із Радою ректорів Естонії 

на основі Угоди про співпрацю, підписаної 27 вересня 2017 р. у м. Києві 

президентом Спілки ректорів України, ректором Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка Леонідом Губерським і головою Ради 

ректорів Естонії Тііт Ленд, ректором Таллінського університету під час 

перебування делегації ректорів університетів Естонії в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка на запрошення Спілки 

ректорів України.  
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10. Спілках ректорів України тісно співпрацює із Конференцією 

ректорів академічних шкіл Польщі та Фундацією польських ректорів. 

Зокрема, у рамках проєкту «Аналіз співпраці польських та українських 

вищих навчальних закладів на фоні порівняння систем вищої освіти. 

Висновки та рекомендації» став офіційний візит делегації Спілки ректорів 

України (12-16 листопада 2017 року) до Республіки Польща, організований 

президентом Національної ради науки та вищої освіти Польщі та 

президентом Фундації польських ректорів проф. Єжи Возніцьким у співпраці 

з Конференцією ректорів академічних шкіл Польщі та за фінансової 

підтримки Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польща. 

Під час цього візиту у Міністерстві науки та вищої освіти Польщі, за 

участі першого заступника міністра Олександра Бобко, було підписано 

Тристоронню угоду про співпрацю та партнерство і Додаток 1 до Угоди, 

в якому передбачені конкретні ініціативи партнерів на найближчі три роки. 

Відповідно до Тристоронньої угоди 22-23 червня 2018 року в 

Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки 

відбувся українсько-польський ректорський семінар «Діяльність 

національних конференцій ректорів в Україні та Польщі на тлі 

загальноєвропейських тенденцій».  

У ході семінару українські та польські ректори ознайомили сторони 

щодо системних змін у сфері вищої освіти обох країн, які реалізуються в 

даний час, зокрема й питання управління закладами вищої освіти у проєктах 

нормативно-правових актів обох країн.  

У загальній дискусії ректори обговорили досвід і умови діяльності 

ректорських об’єднань України і Польщі. Особливу увагу було надано 

традиційним академічним цінностям. У цьому контексті автономія 

університету, як форма академічного самоврядування, була визнана основою 

для функціонування закладів вищої освіти. 

За результатами роботи семінару було вирішено, що співпраця 

ректорських об’єднань у найближчі три роки (2018-2021 рр.) буде 

здійснюватися шляхом реалізації польсько-українського проєкту: 

«Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів - 

задля вдосконалення діяльності закладів вищої освіти».  

Проєкт, що розрахований на 2018-2021 роки, реалізується 

Варшавською Політехнікою за фінансової підтримки Міністерства науки та 

вищої освіти Республіки Польща у співпраці з Конференцією ректорів 

академічних шкіл Польщі, Фундацією польських ректорів і Спілкою ректорів 

України та під патронатом Міністерства освіти і науки України.  
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Проєкт спрямований на вдосконалення управління закладами вищої 

освіти з повагою до цінностей академічної спільноти на основі розвитку 

українсько-польської співпраці в сфері вищої освіти - на 

міжуніверситетському рівні, на рівні представницьких організацій, що 

об’єднують заклади вищої освіти в особі їх керівників, а також на 

міжурядовому рівні.  

На першому етапі проєкту у 25-ти польських та 25-ти українських 

державних університетах на початку 2019 року проводилося дослідження 

питання фінансування вищої освіти шляхом опитування ректорів за 

спеціально розробленою анкетою. 

Результати цього дослідження було обговорено на польсько- 

українському семінарі, що проходив 1-4 квітня 2019 року в Познаньському 

університеті ім. Адама Міцкевича (Республіка Польща), і схвалено 

резолюцію, в якій викладені рекомендації міністерствам, що опікуються 

вищою освітою в Україні і в Польщі, та ректорам закладів вищої освіти обох 

країн щодо вдосконалення системи фінансового забезпечення вищої школи 

(результати дослідження та резолюція розміщені на сайті Спілки ректорів: 

www.vnz.univ.kiev.ua). 

Другим етапом проєкту було дослідження ролі рейтингів у стратегії 

розвитку університетів, яке проводилося у цих же університетах України і 

Польщі у серпні 2019 року, з метою вивчення думки керівників закладів 

вищої освіти про рейтинги та їх роль для стратегічного розвитку 

університету. 

Результати цього дослідження було обговорено на польсько-

українському ректорському семінарі «Рейтинги у стратегії розвитку 

університетів», який відбувся 16 жовтня 2019 року на базі Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (результати 

дослідження та резолюція розміщені на сайті Спілки ректорів: 

uni_rect@univ.kiev.ua). 

У роботі семінару взяли участь з польської сторони: Посол Республіки 

Польща в Україні Бартош Ціхоцький; президент Конференції ректорів 

академічних шкіл Польщі, ректор Варшавської Політехніки Ян Шмідт; лідер 

проєкту, професор Варшавської Політехніки, президент Фундації польських 

ректорів Єжи Возніцький; програмний координатор проекту, Варшавська 

Політехніка, Фундація польських ректорів Ірина Дегтярьова; ректори 

провідних польських університетів; 

http://www.vnz.univ.kiev.ua/
mailto:uni_rect@univ.kiev.ua
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з української сторони: заступник Міністра освіти і науки України Єгор 

Стадний; президент Спілка ректорі, ректор Київського нацiонального 

унiверситету iменi Тараса Шевченка Леонід Губерський; члени Президії 

Спілки ректорів України; ректори-учасники проєкту, а також проректори, 

працівники відповідних служб провідних університетів України. 

Крім того, до участі в роботі семінару були залучені міжнародні та 

вітчизняні експерти з питань рейтингу університетів, зокрема директор 

департаменту стратегічних розробок Times Higher Education (Лондон) Майкл 

Каруана, директор департаменту дослідницьких розробок Elsevier (Варшава) 

Томаш Псонка, головний науковий співробітник відділу інтернаціоналізації 

вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук 

України Сергій Курбатов. 

На ректорському семінарі були обговорені питання ролі рейтингів у 

розвитку університетів, основані безпосередньо на результатах досліджень, 

що проводилися у 25-ти університетах України та у 25-ти університетах 

Польщі.  

Упродовж другого дня міжнародні експерти провели для учасників 

польсько-українського ректорського семінару тренінг на тему «Роль 

міжнародних рейтингів та наукометричних даних у підвищенні 

глобальної конкурентоспроможності закладів вищої освіти України».  

11. Спілка ректорів упродовж 2013-2016 років спільно з 

Національним транспортним університетом, Ужгородським та 

Східноукраїнським національними університетами брала участь в 

реалізації проєкту ТЕМПУС «Підтримка трикутника знань у Білорусі, 

Україні та Молдові», предметом дослідження якого було поєднання освіти, 

науки та інновацій. 

12. 1 червня 2017 року Спілкою ректорів в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка була організована 

зустріч академічної громадськості України із лауреатом Нобелівської 

премії з економіки 2002 року Верноном Смітом. Під час зустрічі Вернон 

Сміт презентував колективну монографія «Реформація: успіх Європи і шанс 

для України».  

Варто зазначити, що з метою розширення участі закладів вищої 

освіти у міжнародних проєктах Спілка ректорів постійно ініціює подання 

заявок на отримання грантів у рамках програми Еразмус+, зокрема з такої 

тематики: 
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 стандарти забезпечення якості освіти та захисту інтелектуальної 

власності, зокрема, антиплагіатний контроль в українській системі вищої 

освіти, на основі досвіду Польщі, Чехії та Румунії; 

  мережа національних навчальних центрів для поширення 

західного досвіду на автономію університетів; 

 управління проєктами на міжнародному рівні: крос-регіональний 

досвід; 

 інформаційна система підтримки забезпечення якості українського 

вищого навчального закладу; 

 співпраця між університетами та роботодавцями: управління 

інформацією та системи підтримки; 

 національні центри педагогічної майстерності: просування 

європейських освітніх інновацій з сертифікації українських викладачів.  

Співпраця з державними і науковими установами  

та громадськими організаціями 

Спілка ректорів, враховуючи свій статус громадської організації, 

намагається розширювати співпрацю з державними і науковими установами 

та громадськими організаціями країни та зарубіжжя з питань розвитку вищої 

освіти шляхом проведення різних організаційних, наукових, методичних 

заходів, круглих столів, участі в обговоренні проектів законодавчих і 

нормативно-правових документів, концепцій тощо.  

Зокрема, Спілка ректорів співпрацює з Комітетом Верховної Ради 

України з питань освіти, науки та інновацій, Міністерством освіти і науки 

України, Державною службою якості освіти, Українським центром 

оцінювання якості освіти, Національною академією педагогічних України, 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. 

Інформаційно-методична робота  

З метою інформування науково-педагогічної громадськості, надання 

методичної допомоги закладам вищої освіти в організації їх діяльності та 

обміну досвідом, Спілка ректорів систематично доводить до відома 

регіональних рад ректорів, керівників закладів вищої освіти інформацію з 

актуальних питань поточної діяльності у сфері вищої освіти. Зокрема, 

закладам вищої освіти щорічно направляються листи щодо організованого 

проведення вступної кампанії та початку нового навчального року. На сайті 

Спілки ректорів www.vnz.univ.kiev.ua розміщується інформація про важливі 

http://www.vnz.univ.kiev.ua/
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заходи та результати досліджень, у тому числі, в рамках міжнародних 

проектів, що проводяться Спілкою ректорів.  

Останнім часом Спілкою ректорів започаткована практика розміщення 

на офіційному сайті експертних висновків на важливі законодавчі і 

нормативно-правові акти, які подаються у відповідні органи державної влади, 

що дає можливість публічно інформувати науково-педагогічну громадськість 

про позицію Спілки ректорів щодо розглянутих документів.  

Крім того, Спілкою ректорів у жовтні 2015 року закладам вищої освіти 

був надісланий для використання в роботі україномовний текст Довідника 

користувача ЄКТС, затверджений на Конференції Міністрів освіти 

європейських країн-учасниць Болонського процесу у травні 2015 року в 

Єревані (Вірменія) як офіційний документ Європейської Комісії із прозорості 

і визнання кваліфікацій вищої освіти. Україномовний неофіційний текст 

Довідника користувача ЄКТС підготовлений науковцями Національного 

університету «Львівська політехніка», Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка та дирекції Спілки ректорів.  

Для обміну досвідом щодо реалізації автономії закладів вищої освіти на 

сайті Спілки ректорів з січня 2015 року запроваджена інформаційна сторінка 

«Автономія вищих навчальних закладів в дії».  

Проблемні питання в організації роботи Спілка ректорів 

1. Проблемним питанням для діяльності Спілки ректорів, як і інших 

громадських об’єднань у сфері вищої освіти, залишається законодавча 

неврегулюваність органів громадського самоврядування як однієї із форм 

управління у сфері вищої освіти (Стаття 12 Закону України «Про вищу 

освіту» передбачає таку форму, але її зміст, на відміну від інших форм, 

зовсім не розкритий). 

2. Недостатня взаємодія Спілки ректорів з регіональними радами 

ректорів, зокрема в частині доведення до відома закладів вищої освіти 

інформації Спілки ректорів про прийняті рішення, розгляд проєктів 

законодавчих і нормативно-правових актів тощо. Інформаційні матеріали, що 

надсилаються Спілкою ректорів регіональним радам і закладам вищої освіти, 

несвоєчасно доводяться до відома користувачів.  

3. Керівники регіональних рад і закладів вищої освіти, незважаючи на 

неодноразове звернення Спілки ректорів, не проявляють достатньої 

активності для наповнення на сайті Спілки ректорів (www.vnz.univ.kiev.ua) 

сторінки «Автономія вищих навчальних закладів в дії», основною метою якої 

є надання методичної допомоги закладам вищої освіти та створення умов для 

http://www.vnz.univ.kiev.ua/
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обміну досвідом щодо реалізації університетської автономії відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту».  

4. Керівники закладів вищої освіти, за винятком окремих, не 

проявляють достатньої активності при розгляді проєктів законодавчих і 

нормативно-правових актів, що ускладнює підготовку дирекцією Спілки 

ректорів експертних висновків на такі проєкти.  

5. Спілка ректорів, як громадське об’єднання керівників закладів 

вищої освіти України, ще недостатньо співпрацює з питань вищої освіти з 

Міністерством освіти і науки. Проєкти законодавчих і нормативно-правових 

актів, що розробляються Міністерством, не завжди офіційно надсилаються 

Спілці ректорів для проведення експертизи і погодження, а ті, які 

розглядаються Спілкою ректорів, є здебільшого власною ініціативою і 

отримуються із сайту Міністерства освіти і науки.  

На ініційовані Спілкою ректорів експертні висновки на проєкти 

законодавчих і нормативно-правових актів, що надсилаються Міністерству 

освіти і науки, відповіді не отримуються, що ускладнює діяльність Спілки 

ректорів і, зокрема в частині інформування закладів вищої освіти із 

порушених питань.  

Спілка ректорів не залучається до розгляду проблемних кадрових 

питань щодо керівників закладів вищої освіти, хоча захист професійних прав 

і свобод членів Спілки ректорів є її статутною нормою.  

6. Спілка ректорів має проблеми з фінансовим і матеріально-

технічним забезпеченням своєї діяльності, основною причиною яких є 

несвоєчасна сплата членських внесків.  

Відсутність належних коштів позбавляє можливість Спілки ректорів 

проводити регіональні наради та конференції з важливих питань діяльності 

вищої школи, здійснювати видавничу діяльність, спрямовану на 

інформаційно-методичне забезпечення автономізації закладів вищої освіти 

тощо.  
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