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ПРОФЕСІЙНІ

ПОЗИЦІЯ СПІЛКИ ЗАВЖДИ БУЛА ОБ’ЄКТИВНОЮ, 
ВИВАЖЕНОЮ, КОНСТРУКТИВНОЮ 
І ПРИНЦИПОВОЮ, ОСКІЛЬКИ ФОРМУВАЛАСЯ 
НА ОСНОВІ КОЛЕКТИВНОЇ ДУМКИ 
РЕКТОРСЬКОГО КОРПУСУ

Як пригадує Михайло Згуров-
ський, ректор Національного 
технічного університету «Київ

ський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» (і міністр осві
ти і науки України у 1994–1999 ро
ках), коли в середині дев’яностих 
створювалася Спілка ректорів, узя
ли за основу модель Конференції 
ректорів університетів Німеччини. 
Чому? Вона була прикладом потуж
ного інтелектуального центру в цій 
великій країні, який напрацьовував 
концептуальні засади розвитку сус
пільства, а держава використовува
ла ці напрацювання. 

– І нам дуже хотілося цю модель 
започаткувати в Україні, – продов
жує Михайло Захарович. – Я вва
жаю, що за час існування спілки 
зроблено дуже багато, вдалося на
працювати конкретне бачення по
долання багатьох актуальних про
блем галузі. Інше питання – як 
держава дослуховувалася до нього…

Спілка має вповні виконувати мі
сію, яку реалізовують конференції й 
конфедерації ректорів в інших краї
нах – Німеччині, Польщі тощо, пе
реконаний Михайло Згуровський. 

– Зрештою, спілка повинна ста
ти беззаперечним інтелектуальним 
центром, локомотивом суспільства, 
яке постійно стикається з новими 
викликами. І треба вибудовувати ба
чення, як ефективно на них відпо
відати. Адже університети – уні
версальні центри інтелектуальної 
думки, – упевнений він. 

ЗВІТ ПРЕЗИДЕНТА
Про роботу громадської організа
ції за період з 11 грудня 2019 року 
по 28 травня 2021го розповів пре
зидент Спілки ректорів вищих на
вчальних закладів України Леонід 
Губерський.

За його словами, діяльність спіл
ки спрямовувалася на задоволення 
і захист прав та інтересів членів 
організації, сприяння поліпшенню 
якості підготовки фахівців з вищою 
освітою, забезпечення автономії за
кладів вищої освіти, посилення ролі 
вищої школи у суспільному житті 
країни. 

Реалізація цієї статутної мети здій
снювалася шляхом підтримки ефек
тивної взаємодії спілки з органами 
влади та громадськими організація
ми, діяльність яких пов’язана з ви
щою школою. Насамперед ідеться 
про співпрацю з профільним Коміте
том Верховної Ради України, Мініс
терством освіти і науки, з відповідни
ми структурами Офісу Президента 
України і Кабінету Міністрів Украї

ни, Державною службою якості осві
ти та Національним агентством із за
безпечення якості вищої освіти. 

За словами Леоніда Васильовича, 
звітний період, на відміну від попе
редніх, виявився дуже непростим. 
Адже вища школа, як і вся краї
на та, власне, і весь світ із березня 
2020 року стали заручниками панде
мії коронавірусу COVID19. 

– Але ми традиційно проводили 
експертизи проектів законодавчих і 
нормативноправових актів, зокре
ма умов прийому, готували проекти 
ініціативних документів та матеріа
ли до комітетських слухань, органі
зовували наради, відеоконференції, 
семінари, круглі столи, міжнародні 
заходи, наукові дослідження в рам
ках міжнародних проектів, – наго
лосив Леонід Губерський. 

За його словами, останнім часом 
співпраця із профільним комітетом 
ВР і міністерством була дуже кон
структивною.

– Ми намагалися не пропусти
ти жодного проекту документа сто
совно вищої освіти, аби його ре
тельно розглянути і запропонувати 
виконавцям конкретні зауваження 
та пропозиції. Позиція спілки щодо 
проектів завжди була об’єктивною, 
виваженою, конструктивною і 
принциповою, оскільки формува
лася на основі колективної думки 
ректорського корпусу, – наголосив 
Леонід Васильович.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
За словами президента спілки, сьо
годні вона співпрацює з вісьмома 
міжнародними організаціями. До
сить результативною є взаємо
дія з Конференцією та Фунда цією 
польських ректорів. Зокрема, спіл
ка бере участь у проекті «Ана
ліз співпраці польських та україн
ських вищих навчальних закладів 
на фоні порівняння систем ви
щої освіти. Висновки та рекомен
дації», який реалізується впродовж  
2018–2021 років за фінансової під
тримки Міністерства науки та ви
щої освіти Республіки Польща під 
патронатом Міністерства освіти і 
науки України. 

Крім того, Спілка ректорів постій
но подає заявки на участь у міжна
родних проектах. Так, у 2020 році 
у партнерстві зі Львівським націо
нальним університетом імені Івана 
Франка був виграний грант за про
грамою Еразмус+ «Центри серти
фікації педагогічної майстерності 
викладачів: інноваційні підходи до 
досконалості викладання», до ви
конання якого залучені ряд укра
їнських та європейських універси
тетів. 

– Що це нам дає? Поперше, ми 
долучаємося до актуальних тем до
сліджень у сфері європейської ви
щої освіти. Подруге, ми у такий 
спосіб заявляємо про існування в 
Україні відповідної громадської ор
ганізації, – каже Леонід Васильо
вич. – А це відповідає європейській 
практиці громадського самовряду
вання.

Важливим завданням діяльності 
на міжнародному рівні залишається 
залучення до навчання, стажування, 
наукової роботи іноземних грома
дян, що сприяє підвищенню іміджу 
нашої держави та поліпшенню фі
нансового становища наших ЗВО. 

– Наголошу: організовуючи ро
боту спілки, ми завжди виходили 
з того, що основним завданням є 
забезпечення високої якості націо
нальної вищої освіти та результа
тивних наукових досліджень, – від
значає Леонід Губерський. –  Без 
цього не можна розраховувати на 
конкурентоздатність наших випуск
ників на ринку праці, на високий 
статус українських університетів 
на європейському просторі вищої 
освіти.

І ПРО ПРОБЛЕМИ
Як акцентував керівник спілки, таке 
громадське об’єднання потрібне для 
держави задля балансу влади та є 
важливою формою залучення гро
мадськості до управління у сфері 
вищої освіти. 

– Такі спільноти існують у сві
ті, є лише відмінності в їхній назві, 
вони є одним зі шляхів розвитку ви

щої школи, бо нові ідеї зароджують
ся саме в академічному середовищі, 
а в законодавчих актах реалізують
ся законотворцями, – зауважив 
Леонід Васильович. – Отже, необ
хідно законодавчо врегулювати пи
тання громадського самоврядування 
у сфері вищої освіти. 

За його словами, у статті 12 
«Управління у сфері вищої освіти» 
Закону «Про вищу освіту» визна
чається, що управління у сфері ви
щої освіти здійснюється органами 
влади, тобто Кабінетом Міністрів 
України, центральними і місцеви
ми органами влади, національни
ми академіями наук, засновниками 
ЗВО, Нацагентством і органами гро
мадського самоврядування. Проте 
зміст повноважень «органів громад
ського самоврядування», на відміну 
від інших учасників управління, не 
визначений. Тож фактично на за
гальнодержавному рівні у сфері ви
щої освіти громадськість відлучена 
від управління, а такі університет
ські об’єднання, як Спілка ректо
рів, асоціації технічних, педагогіч
них, аграрних університетів та інші, 
можуть функціонувати лише в ме
жах Закону України «Про громад
ські об’єднання». 

Однією з найболючіших у вітчиз
няній вищій освіти є проблема ме
режі закладів. 

– Ми підійшли до рубежу, коли 
далі дороги немає: або ми займе
мося оптимізацією, або поставимо 
крапку над класичним поняттям 
«вища школа», де мають здобува
тися конкурентоздатна вища освіта 
та проводитися ефективні наукові 
дослідження, – зауважив Леонід 
Губерський. – Переконаний, що 
цією проблемою повинні насамперед  
опікуватися ми, ректори. Нам тре
ба позбутися власних амбіцій, від
працювати моделі об’єднання і за 
регіональним, і за галузевим прин
ципами. Інакше ті, так звані «уні
верситети», в яких в академічній 
групі навчаються по 5–10 студен
тів, а малочисельні кафедри мають 
лише назву, а не ознаки наукових 
підрозділів, перестануть бути кон
курентоздатними закладами вищої 
освіти. 

Президент Спілки ректорів, за
вершуючи виступ, висловив слова 
особливої вдячності працівникам 
виконавчої дирекції організації – 
Ярославу Болюбашу, Інні Головко 
та світлій пам’яті Станіславу Омель-
ченку за їхню самовіддану невтом
ну працю. 

В ІНТЕРЕСАХ 
ВИЩОЇ ШКОЛИ
У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулися загальні 
збори громадської організації «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України». 
На порядку денному – звіт Спілки ректорів за період із 2019 по 2021 роки і вибори 
нового керівника цього професійного об’єднання.
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НОВИМ ПРЕЗИДЕНТОМ СПІЛКИ ОБРАЛИ 
РЕКТОРА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА 
І АРХІТЕКТУРИ ПЕТРА КУЛІКОВА

Після доповіді Леоніда Губерсько
го виступив президент Національної 
академії педагогічних наук (і міністр 
освіти і науки України у 1999–2005 
роках) Василь Кремень.

– Найближчі роки роботи спіл
ки були активнішими, вона працю
вала динамічніше, – зауважив він. 
– Збиралася регулярно, намагала
ся не оминути жодної з актуаль
них проблем розвитку вищої освіти. 

Озвучив Василь Григорович і 
шляхи покращення роботи об’єд
нан ня. За його словами, кількість 
членів спілки є в кілька разів мен
шою за кількість закладів вищої 
освіти. Тобто перспективним є на
прям роботи із залучення активних 
керівників вишів до членства у цьо
му громадському об’єднанні. Варто 
стимулювати й участь усіх членів 
спілки в активній роботі, проведен
ня експертиз, опрацювання про
фільних законопроектів. 

– Також треба більше уваги при
ділити інформаційному супрово
дженню, і не просто роботи спілки, 
а поступу вищої школи взагалі, – 
наголосив Василь Кремень. – Адже 
спілчани надають фахову інфор
мацію, яка може дати можливість 
перекреслити часто популістські, 
нерозумні думки і пропозиції. Ті 
думки, що часто формуються не фа
хово, випадково, незважаючи на ін
тереси держави і суспільства. 

У своєму виступі, враховуючи ре
зультати, які були досягнуті під час 
керівництва об’єднанням Леонідом 
Губерським, Михайло Згуровський 
запропонував ввести посаду почес
ного президента спілки й обрати 
ним Леоніда Васильовича. 

НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ
Голова Комітету Верховної ради 
України з питань освіти, науки та 
інновацій Сергій Бабак у виступі 
наголосив на тому, що комітет на
магається максимально дослухати
ся до фахової позиції керівників 
українських вишів і працювати за
для покращення й осучаснення ви
щої освіти держави. Як приклад він 
навів ухвалення ВРУ Закону «Про 
внесення змін до Закону України 
«Про вищу освіту» щодо забезпе
чення процедури обрання керівни
ка закладу вищої освіти» (№44891).

– Зміни було потрібно внести, 
адже пандемія дещо скорегувала цей 
процес. Ми сподіваємося, що надалі 
він відбуватиметься спокійно і про
сто, – відзначив Сергій Віталійович. І 
хоча до кінця чергової сесії Верховної 
Ради України часу залишилося зовсім 
мало, комітет планує вирішити низ
ку актуальних питань вищої освіти. 

Перше – робота над законопро
ектом «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо статусу на
ціонального та ефективного управ
ління закладами освіти і держав
ним майном» (№4486 від 10 грудня 
2020 року). 

– Ми маємо створювати потужні 
регіональні, галузеві університети, 
здатні конкурувати не лише з укра
їнськими закладами, а й із закор
донними. Ми говорили з фахівцями 
МОН і сподіваємося, що в наступ
ний бюджетний рік спільно закладе
мо в бюджет кошти, які стимулюва
тимуть університети до об’єднання, 
– розповів Сергій Бабак. 

Друге – доопрацьований законо
проект №3717 «Про внесення змін 
до Закону України «Про вищу осві
ту» щодо врегулювання освітньої ді
яльності у сфері вищої освіти для 
іноземних громадян та осіб без гро
мадянства». Як зауважив голова ко
мітету, цей закон є дуже важливим 
для вишів, але має певну політич
ну складову. 

– Рік тому ВРУ відправила його 
на повторне перше читання. Проте 
ми отримували численні звернення 
від університетів, тому вирішили по
дати його знову. Законопроект по
кликаний дозволити навчання іно
земців в окремих групах будьякою 
мовою, зокрема – російською, – 
сказав Сергій Віталійович. – Ми 
порахували потенціал прийняття 
цього закону. Це – приблизно плюс 
двадцять тисяч студентів. 

За словами народного депутата, 
нещодавно голова комітету ВРУ з 
питань зовнішньої політики та між
парламентського співробітництва 
Олександр Мережко зустрічався з 
послами Казахстану, Туркменіста
ну й Узбекистану. Вони наголоси
ли, що досить багато студентів із цих 
держав готові їхати на навчання до 

України, але здобувати освіту нере
зиденти в змозі лише російською. 
Якщо такої можливості не буде, вони 
спрямовуватимуть цих студентів до 
інших країн – Білорусі, Російської 
Федерації, Казахстану. 

–  Політично у залі ВРУ йтиметь
ся про російську мову, проте волин
ські університети можуть викладати 
польською, закарпатські – угор
ською, чернівецькі – румунською, 
на Одещині – болгарською тощо, 
– відзначив Сергій Бабак.

Ще одне важливе для закладів ви
щої освіти питання – збільшення 
порогу для обов’язкового проведен
ня закупівель через ProZorro. Нині 
опрацьовуються варіанти вирішен
ня цього питання. 

– Хотілося б, аби представни
ки Спілки ректорів брали активні
шу участь у підготовці законопроек
тів, особливо – до другого читання, 
– резюмував Сергій Бабак. – У 
нас вистачає експертівпрофесіона
лів, але треба тримати у фокусі усі 
нюанси формулювань. Я щиро дя
кую за ті якісні відгуки, які ми отри
муємо від вас.

ПРО МІСІЮ І ПРЕДСТАВНИЦТВО
Ректор Тернопільського національ
ного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка Богдан 
Буяк переконаний, що університети 
є потужними стейкхолдерами, тож 
повинні відстоювати власні інтере
си. Крім того, завдання спілчан по
лягає у формуванні корпоративної 
культури галузі, формулюванні кон
солідованої думки щодо формуван
ня освітньої політики, покращення 
фінансовогосподарської діяльнос
ті тощо.

– Також перед спілкою стоїть 
зав дання виконувати представниць
ку місію на міжнародній арені. Зо
крема – залучати до навчання в 
Україні якомога більшу кількість 
іноземних абітурієнтів, – переко
наний він. – Спілка могла би ста
ти обличчям системи вищої освіти 
України у світі, презентувати наш 
найкращий досвід за кордоном. 
Спілка є громадською організацією, 
тож могла би брати участь у гран
товій діяльності. Наприклад, пер
спективною може бути можливість 
стажування представників ЗВО за 
фінансової підтримки грантодавців. 
Спілка могла б адмініструвати май
данчик для підвищення кваліфікації, 
наприклад, новообраних ректорів, а 
її засідання можуть стати і презен
таційним майданчиком найкращого 
досвіду ЗВО. Також варто вивчи
ти можливість проводити засідан
ня спілки в регіонах. 

Микола Фролов, ректор Запо
різького національного університе
ту, зауважив, що замало надавати 
якісні пропозиції, – важливо спри
яти тому, щоб органи центральної 
і місцевої влади були б зацікавле
ними у них, дослухалися до їх суті.

– Ми всі розуміємо, що часто 
нашу роботу оцінюють люди, які 
не керували навіть невеликим під
приємством чи організацією. Про
те вони беруться висловлювати в 
пуб лічній площині оцінку нашої ро
боти, а ми відповідаємо за багато
тисячні колективи, за десятки ти
сяч студентів. Нам хотілося б, аби 
наші пропозиції, наша точка зору 
були почуті центральними і місце
вими органами влади, – наголосив 
Микола Олександрович. 

Ректор озвучив актуальні про
блемні питання, які, на його дум
ку, хвилюють усіх керівників закла
дів вищої освіти. 

– Поперше, це – подальша доля 
формульного підходу фінансування 
ЗВО, – каже Микола Фролов. – 
Адже у складних умовах пандемії 

дуже складно щось планувати. Дру
ге питання: хотілося б знати подаль
шу долю індикативної собівартості, 
мінімальної ціни контрактного на
вчання у вишах. Чи будуть до неї 
вноситися доповнення, зміни? Чи 
можлива зміна методики її розра
хунку? Багато вишів бачать, що, зва
жаючи на соціальноекономічні реа
лії, частина студентівконтрактників 
із об’єктивних причин не сплачують 
кошти за своє навчання. 

СЛОВО МІНІСТРА
Засідання відвідав міністр освіти і 
науки України Сергій Шкарлет. Він 
зауважив, що на засіданні спілки 
йому важко відчувати себе саме мі
ністром, а не колегою присутніх на 
заході ректорів, яким він був три
валий час. Сергій Миколайович на
голосив, що спілка є громадською 
організацією, однак у наш час такі 
об’єднання набувають усе більшої 
ваги і безпосередньо впливають на 
діяльність освітньої галузі. Міністр 
пригадав, що й сам багато років по
спіль, будучи ректором, брав актив
ну участь у роботі спілки. 

– Саме спілка є тим інструмен
том, який дає нам можливість висло
вити думки, консолідовану позицію. 
Вона може бути дещо контравер
сійною по відношенню до певних 
установ, інституцій. Але це є нор
мальним, це – прояв демократії, 
свободи висловлювань, – наголо
сив він. На переконання міністра, 
члени спілки є представниками  
високоінтелектуального професій
ного освітнього середовища. А її за
сідання – експертними майданчи
ками для обговорення актуальних, 
часом дуже гострих питань. 

– Ректори університетів не мо
жуть бути «вирваними» з державо
творчого процесу, – переконаний 
Сергій Шкарлет. – Вибір голови 
спілки є дуже відповідальною спра
вою. 

За результатами голосування но
вим президентом Спілки ректорів 
вищих навчальних закладів України 
обрали Петра Кулікова, голову Ки
ївської регіональної ради ректорів, 
ректора Київського національного 
університету будівництва і архітек
тури, а Леоніда Губерського поста
новили обрати почесним президен
том спілки.

Максим КОРОДЕНКО

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

ПРЕЗИДЕНТСЬКА ІННОВАЦІЯ
Голова Спілки ректорів вищих навчальних закладів України Пе-
тро Куліков підтримав ініціативу Президента України Володи-
мира Зеленського щодо створення інноваційного вищого на-
вчального закладу. Про це повідомляє сайт Київської регіональної 
ради ректорів. 
Як ідеться у зверненні Петра Кулікова, заклади вищої освіти 
України здебільшого є консервативними у своїх освітніх тра-
диціях, але нині вони цілком готові прийняти новий виклик – долучитися до проце-
су створення президентського університету, сприяти його становленню. Адже він може 
стати інновацією, яка закладе нову основу для розвитку освітнього та наукового по-
тенціалу нашої держави. 
– Головна ідея президентського університету – дуже глибока. Вона полягає в тому, щоб 
започаткувати в Україні нову основу для подальшого розвитку освіти і науки. Це – смі-
ливий і потрібний експеримент, а точніше – інновація, яка наблизить нашу державу до 
світових стандартів освітніх процесів. Для закладів вищої освіти країни це – виклик, пе-
ревірка спроможності конкурувати і змінюватися відповідно до вимог, які диктують час, 
нове інформаційне суспільство, нові ринки праці та професії, – зауважив Петро Куліков.
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