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Протокол №17

Виїзного засідання Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України

та Ради Асоціації ректорів ВТНЗ України

6 червня 2018 р.
Сікорського

м. Київ КПІ ім. Ігоря

В роботі засідання беруть участь: Міністр освіти і науки Гриневич Л.М., перший
заступник голови Комітету з питань науки і освіти
Ве
рховної ради України Співаковський О.В.,
академік-секретар відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук
України Петро Саух, заступник голови правління ВАТ «Меридіан» імені С.П.Корольова
Олег Присяжнюк
та інші.

1/7

Протокол виїзного засідання Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України та Ради Асоц
Написав Administrator
Середа, 18 липня 2018 12:17 - Останнє оновлення Середа, 18 липня 2018 12:19

Присутні ректори (проректори): Згуровський М.З. – ректор «КПІ ім. Ігоря
Сікорського», голова Асоціації,
ректор Національного
університету «Львівська політехніка» Юрій Бобало, ректор Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут» Євген Сокол, ректор
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Євстахій
Крижанівський, ректор Національного технічного університету «Дніпровська
політехніка» Геннадій Півняк, ректор Запорізького національного технічного
університету Сергій Бєліков та інші.

Порядок денний:
1. Про законодавче

забезпечення розвитку вищої освіти технічної освіти в Україні.

Доповідачі: Гриневич Лілія Михайлівна – Міністр освіти і науки України;

Згуровський Михайло Захарович – ректор Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Співдоповідач: Співаковський Олександр Володимирович – Перший заступник Голови
Комітету з питань науки і освіти Верховної ради України

1. Проект
Закону про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо
зміни
системи управління закладами вищої освіти (реєстр. № 8385 від 18.05.2018,
н.д. О. Співаковський, І. Кириленко, Т. Кремінь, О. Скрипник, О. Рябчин та
інші).
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Доповідач: Співаковський Олександр Володимирович – Перший заступник

Голови Комітету з питань науки і освіти Верховної ради України

Співдоповідачі: Рашкевич Юрій Михайлович – заступник Міністра освіти і науки України;

Асоціації;

Згуровський Михайло Захарович - ректор «КПІ ім. Ігоря Сікорського», голова

Скрипник Олексій Олексійович – народний депутат України

1. Про реалізацію пункту 13 Прикінцевих положень Закону України «Про
державний бюджет України на 2018 рік» щодо розробки препаратів на основі
олігонуклеотидів для нових методів діагностики та лікування раку.

Доповідач: Галасюк Віктор Валерійович – народний депутат України;

Кошечко В’ячеслав Григорович – віце-президент НАН України

Співдоповідач: Кириленко Іван Григорович – заступник Голови Комітету з питань науки і
освіти
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4.
Про розгляд звернення народного депутата України Білова О.М. щодо відзначення
на державному рівні 100-річчя від дня народження видатного вченого, лікаря, вчителя,
засновника вітчизняної терапевтичної школи, громадського діяча, академіка Малої Л.Т.

Доповідач: Співаковський Олександр Володимирович – Перший заступник

Голови Комітету з питань науки і освіти Верховної ради України

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич щодо питання «Про законодавче
забезпечення розвитку вищої технічної освіти в Україні» розповіла учасникам про
реальний стан вітчизняної вищої технічної освіти та зусилля уряду і очолюваного нею
міністерства щодо забезпечення потреб закладів вищої технічної освіти, а також про
складнощі, які при цьому виникають, вплив правових, демографічних, економічних й
інших факторів на кількісні та якісні показники підготовки фахівців для реальної
економіки тощо. І, звісно, внесла певні пропозиції щодо законодавчого забезпечення
роботи технічних вишів. Зокрема, вона звернула увагу залу, що в законодавчому полі
України існують прогалини в унормуванні інноваційної діяльності, зауваживши при цьому,
що від її законодавчої підтримки залежить і можливість безперешкодної комерціалізації
результатів наукових досліджень технічних університетів. Тож, за словами Лілії
Гриневич, нині на розгляді парламенту перебуває підготовлений міністерством
законопроект щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
врегулювання діяльності технологічних парків. Вона попросила народних депутатів
звернути на нього увагу і підтримати. Лілія Гриневич також розповіла про низку
доручень Прем’єр-міністра України щодо спеціальних заходів з підтримки інноваційної
діяльності й підготовки пакету проектів законів стосовно трансферу технологій і
запросила учасників засідання долучитися до розробки цих документів.

Про науку та інноваційну діяльність в технічних університетах і значення цієї
діяльності для розвитку економіки країни говорив
у своєму виступі на засіданні
Комітету і ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського
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академік НАН України Михайло Згуровський
. Свою доповідь він ілюстрував даними Форсайту економіки України на
середньостроковий (до 2020 р.) та довгостроковий (до 2030 р.) часові горизонти. У
дослідженні серед іншого було проаналізовано й вплив на подальший розвиток держави
проблем вітчизняної STEM-освіти (від англійського STEM: S - science, T – technology,
Е-engineering, М-mathematics) та реального стану людського капіталу в Україні,
насамперед з точки зору якісних показників рівня підготовки фахівців. Утім, свою
доповідь Михайло Згуровський присвятив не тільки констатації фактів, але й
визначенню інструментів і пропозицій щодо дій влади, спрямованих на поліпшення
підготовки спеціалістів для реальної економіки України на визначених часових
горизонтах. Серед них – надання базової підтримки науково-педагогічним школам
України, поглиблення міжнародної співпраці, вдосконалення системи вступу до закладів
вищої освіти, створення привабливого інноваційного клімату в навчально-науковому
середовищі країни, реалізація політики інноваційної діяльності ЗВО, відродження
профтехосвіти тощо.

В обговоренні питання з власними міркуваннями про нагальні проблеми вищої
технічної освіти, які потребують якнайшвидшого вирішення, виступили
академік-с
екретар відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
Петро Саух, заступник голови правління ВАТ «Меридіан» імені С.П.Корольова Олег
Присяжнюк, ректор Національного університету «Львівська політехніка» Юрій
Бобало, ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут» Євген Сокол, ректор Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу Євстахій Крижанівський
та інші.

«Питання, яке ми сьогодні розглядаємо, не є проблемою лише вищої технічної
освіти. Це навіть не проблема інженерних наук. Це проблема сценарію розвитку України,
– сказав,
підбиваючи підсумки обговорення, перший заступник голови
Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України Олександр Співаковський
, – чи це сценарій розбудови високотехнологічної країни, чи – сценарій творення
держави, яка ніколи не увійде до числа світових лідерів....». Тож у проекті рішення,
наданого учасникам, було відображено бачення найефективнішої стратегії розвитку
українського вищої технічної школи з урахуванням сьогоднішніх реалій і визначенням
необхідних заходів. Рішення це було прийнято одноголосно.

Не такою одностайною вийшла підтримка положень документу, винесеного в порядку
денному на друге місце, – «Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
вищу освіту» щодо зміни системи управління закладами вищої освіти» (реєстр. № 8385 від
18.05.2018). Мова в ньому йшла про розширення автономії вишів і повноважень їхніх

5/7

Протокол виїзного засідання Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України та Ради Асоц
Написав Administrator
Середа, 18 липня 2018 12:17 - Останнє оновлення Середа, 18 липня 2018 12:19

наглядових рад. Звісно, ніхто з учасників засідання не виступав проти удосконалення
моделі управління університетами, зокрема й розширення їхніх прав щодо
розпорядження власними фінансовими ресурсами, але деякі нововведення
законопроекту викликали зауваження як у народних депутатів, так і у ректорів. Утім,
було прийнято рішення все ж таки винести цей законопроект на перше читання в залі
Верховної Ради з подальшим відпрацюванням до другого читання згідно з її
Регламентом.

Третє і четверте питання порядку денного не стосувалися безпосередньо проблем
вищої освіти. Після певних дискусій вони були проголосовані й надалі розглядатимуться
на пленарних засіданнях Верховної Ради.

«Це було непросте засідання Комітету, – резюмував, закриваючи зібрання
Олександр Співаковський, – але ми ще раз довели, що разом спроможні подолати
будь-які складнощі».

Детальна інформація для ознайомлення розташована на інформаційних ресурсах:

http://kno.rada.gov.ua

http://kpi.ua/2018-06-06

http://www.ar-tech-uni.org.ua
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Голова засідання

М.З.Згуровський

Секретар

Є.М. Панов
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