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Обговорити всі аспекти цієї теми зібралися представники уряду, ректори закладів вищої
освіти, керівники державних наукових установ, а також представники місцевої влади та
відділів освіти, представники експертного середовища та ін. – всього близько 350 осіб.
Основну увагу було зосереджено на обговоренні таких ключових питань:
– управління закладами вищої освіти. Проблеми та шляхи вдосконалення;
– удосконалення системи фінансування закладів вищої освіти;
– оцінювання якості вищої освіти і освітні вимірювання. Першочергові заходи Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо аналізу якості освітньої діяльності
закладів вищої освіти.
Ведучий засідання заступник голови комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
Олександр Володимирович Співаковський повідомив про заходи з реформування вищої
освіти, про стан підготовки і прийняття відповідних правових документів, про спільні дії
Міністерства освіти і науки України, народних депутатів, керівництва провідних навчальних
закладів у справі реформування вищої освіти у нашій країні.

У наш час стрімко зростає швидкість оновлення знань та технологій, молодь отримала
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необмежений доступ до інформації. На це варто звертати увагу, реформуючи галузь освіти
та науки, зазначив О. В. Співаковський. І він, і інші виступаючі відзначали такі проблеми
системи вищої освіти, як падіння якості та колосальна міграція молоді за кордон. Протиріччя,
на які таке багате 21 століття, вимагає від суспільства, від народних обранців, від фахівців
негайних змін, без яких буде продовжуватися стагнація. Негайного вирішення потребує ціла
низка питань. Це, зокрема, зниження результатів ЗНО, еміграція молоді, низький рівень
кваліфікації викладачів, тощо.
Доповідь заступника Міністра освіти і науки України Юрія Михайловича Рашкевича була
присвячена проблемам українських закладів вищої освіти та шляхам удосконалення їх
діяльності. Про першочергові заходи Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти доповів Сергій Миронович Квіт, цю ж тему порушив у своєму виступі член цього
агентства, віце-президент Української асоціації студентів Микита Євстіфієв.
У ході засідання, зокрема, розглядалися питання про те, щоб рекомендувати Верховній Раді
України внести зміни в Закон про вищу освіту щодо системи управління вищими
навчальними закладами; звернутися до комітету з питань соціальної політики в частині
необхідності якнайскорішого створення національного електронного інформаційного ресурсу
зайнятості; звернутися до Кабінету Міністрів України та рекомендувати в найстисліші
терміни зробити все можливе для затвердження і відповідного призначення голови та
заступників агенції із забезпечення якості вищої освіти.
На переконання народних обранців, у першу чергу, у роботі вишів варто забезпечити
принцип демократизму. Чіткий розподіл повноважень стане запобіжним заходом для
можливих бюрократичних чи адміністративних конфліктів. Новий підхід має торкнутись і
фінансування освітніх закладів та ін.
Євген Іванович Сокол, ректор НТУ «ХПІ»: «Прийняти в нашому університеті проведення
такого важливого заходу – це для нас велика честь і висока відповідальність. Ми створили
належні умови для нормальної роботи учасників засідання і раді, що воно пройшло
конструктивно. НТУ «ХПІ» є ініціатором назрілих реформ у сфері вищої освіти, і ми
відчуваємо підтримку наших пропозицій з боку Комітету Верховної Ради, Міністерства освіти
і науки України. Інженерні спеціальності – підґрунтя розвитку економіки будь-якої країни.
Саме тому держава має опікуватися підготовкою кваліфікованих кадрів у цій сфері.
Сподіваюсь, що результати засідання 13 лютого будуть вагомим чинником подальшого
успішного реформування системи вищої освіти».


