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НОВИЙ ЗАКОН ПРО ВИЩУ 
ОСВІТУ ВІДКРИВАЄ МОЖЛИВОСТІ 
ДЛЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ

ОЛЕКСІЙ НЕСТУЛЯ:

На початку вересня 
першокурсники, ясноокі, 
цікаві й дещо збентежені, 
обживають нові для них 
навчальні заклади, які на 
найближчі роки стануть 
домівкою, родиною та в 
ідеалі – опорою в усьому 
подальшому житті. Нині на 
них чекають новації, глибину 
яких не усвідомили ще й самі 
ВУЗи. Сто сторінок нового 
закону «Про вищу освіту» 
викликали у зацікавлених 
колах гарячу полеміку

Звісно, дискутувати щодо 
ухваленого документа спра-
ва невдячна. Але закон – це 
тільки канва, а от чим кожен 
університет наповнить нада-
ні державою повноваження – 
дійсно цікаво. Основні новації 
для наших читачів ми попро-
сили прокоментувати ректо-
ра Полтавського університету 
економіки і торгівлі, докто-
ра історичних наук Олексія 
НЕСТУЛЮ

— Олексію Олексійовичу, 
новий закон «Про вищу осві-
ту» в Україні на часі?

— На часі принаймні з кіль-
кох причин. Задекларувавши 
вступ до європейського освіт-
нього простору декілька років 
тому, Україна законсервувала 
на деякий час систему освіт-
ньо-кваліфікаційних рівнів, 
які не співпадали із загально-
європейськими. Європейці ін-
коли запитували, то до кого 
ж їм прирівнювати спеціаліс-
та – до магістра чи до бака-
лавра? Це різниця в посадах, 
перспективах кар’єрного про-
сування та оплати праці. Ця 
плутанина робила нас незро-
зумілими. Тепер все чітко, є 
бакалавр, магістр, доктор фі-
лософії. Збережена специфіка 
України в новому законі «Про 
вищу освіту» – залишається 
рівень доктора наук. У біль-
шості європейських країн такі 
звання не присуджують. Але… 
У Швеції є доктор наук, і цей 
диплом вручає король країни, 
у Чехії такий диплом вручає 
особисто Президент, та захис-
тів докторських в рік у них 
буває лише декілька десятків 
– це визнання науковою спіль-
нотою видатного внеску люди-
ни в розвиток науки. Це десь 
ближче до нашої Державної 
премії в галузі науки і техні-
ки. Це непересічні події, коли 
під конкретну дисертацію зби-
раються фахівці по темі з усі-
єї Європи. В Польщі є доктор 
філософії і доктор габілітова-
ний, тобто, справжній доктор 
(усміхається). Поняття докто-
рантури в звичному для нас 
розумінні не порушує європей-
ські стандарти, бо стоїть наче 
над ними.  

Значна частина прав 
Міністерства освіти перехо-
дить до Національного агент-
ства якості вищої освіти

— Але виникає питання про 
долю наших коледжів і техні-
кумів?

— Це дуже складне й важ-
ливе питання. За новим зако-
ном дається п’ять років, аби 
пройти ліцензування на право 
підготовки молодших бака-
лаврів, але за вимогами, які 
висуваються перед кандида-
тами на ліцензію підготовки 
бакалаврів, тобто, молодших 

бакалаврів матимуть готувати 
переважно доктори філософії,  
доктори наук. Буде збільшена 
кількість годин на теоретичну, 
фундаментальну підготовку. 
Це вже буде не вузький спе-
ціаліст в галузі, він матиме 
бакалаврський диплом, а він 
у всьому світі засвідчує повну 
вищу освіту. Такий випускник 
і повинен володіти всіма ква-
ліфікаційними характеристи-
ками, як людина з повною ви-
щою освітою, мати світогляд і 
фундаментальні знання, розу-
міти процеси, що відбуваються 
у його професійній царині. Не 
просто мати правильні робочі 
навички, а розуміти проблема-
тику й наслідки, бути здатним 
до саморозвитку.

Перед коледжами і техні-
кумами стоїть виклик пройти 
ліцензування, створивши від-
повідний кадровий потенціал, 
матеріально-технічну базу, або 
перейти на підготовку робітни-
чих професій чи у статус про-
фільних шкіл.

На моє переконання, ко-
леджі й технікуми в Україні 
найменше втратили від різно-
манітних освітніх експеримен-
тів останніх років, там готують 
прекрасних випускників, які, 
коли приходять до нас в уні-
верситет на третій курс — на 
підготовку бакалаврів, то це 
лідери у навчанні. Я не можу 
говорити, що ця новація нега-
тивна, але в ній криється сер-
йозний виклик.

Новий закон передбачає чіт-
кий розподіл повноважень між 
Міністерством освіти, держав-
но-громадськими органами і 
вищими навчальними закла-
дами. Значна частина прав 
Міністерства переходить до 
Національного агентства якос-
ті вищої освіти. Це незалежна, 

неприбуткова організація, до 
складу якої увійдуть представ-
ники від Національної ака-
демії наук, ВНЗ, організацій 
працедавців і студентів. Згідно 
із законом, агентство аналізує 
якість вищої освіти, формує 
перелік спеціальностей, займа-
ється акредитацією спеціаль-

ностей і проводить експертизу, 
на підставі якої готує висно-
вок, чи давати ліцензію учбо-
вому закладу. Важливі функції 
й у Міносвіти: затверджувати 
держстандарти, видавати лі-
цензії вишам, формувати і роз-
поділяти держзамовлення.

— Не вийде так, що 
Агентство, замість полегши-
ти життя вишам, заплутає й 
ускладнить ситуацію з ліцен-
зуванням?

— Велике сподівання на 
прозорість діяльності цього 
Агентства. У нас багато хоро-
ших законів, але все буде за-
лежати ще й від підзаконних 
актів. Подивимось, чи не ста-
нуть вони нас тягти в бік ста-
рої системи, коли акредитація 
та ліцензування відбувались 
не прозоро і не публічно. Їхав 
ректор, домовляючись із мі-
ністром, подавав документи, 
у яких заявляв кадровий по-
тенціал, часто фіктивний, і 
отримував ліцензію. А діти, 
повіривши, що дійсно їх вчи-
тимуть обраній спеціальності, 
потрапляли у справжню освіт-
ню пастку. Бо ж витрачали 
час, кошти, і все це без мож-
ливості реальної компенсації, 
коли цей обман розкривався. 
Коли б зараз прокуратура пе-
ревірила такі університети, то 
дуже багато ректорів позбули-
ся своїх посад.

Зараз ситуація має кар-
динально змінитися – виш 
і Агентство на своїх сайтах 
мають попередньо, ще до лі-
цензування опублікувати ін-
формацію, що підтвердить 
кадрове, матеріально-технічне 
і методичне забезпечення спе-
ціальностей. Тоді, насамперед, 
студенти будуть убезпечені від 
освітнього шахрайства. 

— Новим законом вводиться 
поняття дослідницького вишу, 
наскільки воно нове?

— Це те, що вже є в Україні 
– Київська політехніка, 
Національний університет іме-
ні Т.Г.Шевченка, ті універ-
ситети, які дають фундамен-
тальні наукові розробки, — і 

їх дійсно потрібно фінансувати 
в першу чергу.  Думаю, якщо 
будуть збережені критерії і 
прозорість отримання статусу 
дослідницького університету, 
то їх в державі буде 5-7, не 
більше. Дискредитовано зван-
ня Національних університе-
тів, на даний час їх майже со-
тня. Потрібно припинити це 
– у освіті не можна брехати, не 
можна брехати дітям, батькам 
і колегам. 

«У освіті не можна 
брехати, не можна 

брехати дітям, 
батькам і колегам»

Значно розширюється авто-
номія вишів у сфері освітньої, 
наукової, господарської та, що 
особливо важливо, фінансо-
вої діяльності. З розробника-
ми закону  працювали пред-
ставники студентства і внесли 
дуже багато речей, пов’язаних 
із свободами та правами сту-
дентів. Цьому присвячена 
окрема стаття, яка є однією з 
найбільших. В ній закріпле-
но, що адміністрація вищого 
навчального закладу не має 
права втручатися в діяльність 
органів студентського самовря-
дування, крім випадків, коли 
така діяльність суперечить за-
конодавству, статутові чи за-
вдає шкоди інтересам вишу. 
Збільшується представництво 
студентів у складі загальних 
зборів трудового колективу 
ВНЗ  - до 15%.

— Права студентів новий за-
кон істотно розширює?

— Студенти реально отри-
мують можливість впливати 
на рішення, які приймаються 
керівництвом університету, 
факультету, на всіх рівнях 

студентського самоврядування 
вони повноправні члени уче-
них рад, мають погоджувати 
питання відрахування студен-
тів, переведення їх на бюджет-
ні місця, поселення і виселення 
в гуртожитках, погоджувати 
призначення заступників дека-
нів і проректорів, які працю-
ють із студентами. Студенти 
отримали свій відсоток фінан-
сування, хоча це було й у ста-
рому законі. 

Головне, щоб органи сту-
дентського самоврядування 
сповна користувалися цими 
правами і відчували відпові-
дальність. На одній зустрічі 
мені задали питання: чи не 
замало пів відсотка від кошто-
рису університету на студент-
ське самоврядування? А як на 
мене, то це дуже багато – бо в 
європейських країнах універ-
ситети їх не фінансують вза-
галі. Студенти самі проводять 
акції, збір благодійних коштів, 
відчуваючи, що їм це потрібно. 
Поділити кошти, не доклавши 
жодних зусиль, аби їх мобілі-
зувати – великого розуму не 
потрібно.

Наприклад, коли трапилась 
біда із головою Ради студен-
тів і аспірантів університету, 
потрібні були кошти на опе-
рацію, університет виділив 
частину коштів, крім того ще 
виписали премію тим, хто брав 
участь у презентації універси-
тету — близько 18 тисяч гри-
вень, і студенти передали всі 
ці кошти на лікування, а потім 
зібрали ще тисяч 30. Бачите, 
якщо разом попрацювати, то 
з’являються необхідні кошти. 
Закон відкриває можливості 
для самореалізації студентів і 
їх лідерського потенціалу. 

— До вашого університету 
перевелися багато студентів зі 
Сходу України?

— Переселенців ми прийня-
ли понад шістдесят осіб – це 
колишні наші випускники, 
багато наших колег з універси-
тетів Луганська й Донецька, з 
якими ми традиційно підтри-
муємо стосунки. А студентів 
перевелося мало – в більшос-
ті іноземних студентів з кра-
їн Африки, Азії, ніж україн-
ських. І абітурієнтів було мало 
зі Сходу і студентів, які там 
навчаються, одиниці букваль-
но. Я мав розмову з колегами 
із Донецька, із Луганська – 
люди сподіваються, що вони 
продовжать освіту у своїх 
університетах, які вони об-
рали, в яких вже провчилися 
2-3 роки. Звичайно, хочеться, 
щоб ці сподівання справди-
лися. Події на Сході країни 
турбують, хвилюють всіх нас, 
ми підтримуємо колег, пропо-
нуємо їм роботу і житло, але 
прекрасно усвідомлюємо, що 
кожен із них хоче повернутися 
до рідної домівки. Молимося 
за те, щоб усе було гаразд!

Спілкувалась Марія БОЙКО
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