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Рада

У ЦьОМУ рОЦі бУДе ВиДАНий 
ДрУгий тОМ іНФОрМАЦійНОгО 
ЗбірНикА «ІННОваЦІйНІ 
рОЗрОбКи ЗаКладІв вищОї 
ОсвІти МОН УКраїНи»

Гаррієвич. – І МОН було зму
шене проводити маневри, щоб 
хоч якось урятувати ситуацію 
в рамках люфту нормативно
правового поля, який нам до
зволений. 

НАЗЯВО нині «перезаванта
жується». Оптимістична оцін
ка Андрія Шевцова: воно за
працює 1 вересня 2019 року. 
Це означає, що процедуру 
акредитації постійно діючих 
спецрад, які будуть створюва
тись університетами, можна 
розпочати лише за рік. 

тиМчАсОВий ПОряДОк 
Одне із ключових питань, які 
цікавлять фахову спільноту, – 
порядок присудження ступеня 
доктора філософії. Нині має
мо вже третій варіант відповід
ного документа, який, за сло
вами Андрія Шевцова, і буде 
поданий на розгляд централь
ним органам виконавчої влади. 
Проект експериментального 
положення щодо присуджен
ня науковоосвітнього ступеня 
доктора філософії стосувати
меться лише разових спецрад. 

Андрій Шевцов прокомен
тував пропозиції Ради про
ректорів з наукової роботи 
до цього документа, які озву
чив голова ради, проректор з 
наукової роботи НТУУ «Ки
ївський політехнічний інсти
тут імені Ігоря Сікорського» 
 Михайло Ільченко.

За словами Андрія Гаррієви
ча, відповідність представленої 
до захисту дисертації принци
пам академічної доброчесності 
віддаватиметься на розсуд за
кладу. Директор департаменту 
вважає, що це потрібно регла
ментувати документами «зго
ри», зокрема й експеримен
тальним порядком. 

Також у проекті положен
ня врахують пропозицію ради 
проректорів щодо скасування 
акредитації освітньонаукової 
програми аспірантури закладу 
вищої освіти (наукової устано
ви) за спеціальністю, за якою 
були виявлені порушення здо
бувачем академічної доброчес
ності. У попередньому варіан
ті передбачалося скасування 
акредитації разової спеціалі
зованої вченої ради. 

Коментуючи пропозицію 
щодо допуску здобувача до 
захисту після завершення не 
освітньонаукової програми, 
а дисертації, Андрій Шевцов 
процитував норму останнього 

варіанта проекту: «Після за
вершення відповідної освітньо 
наукової програми здобувач 
ступеня доктора філософії по
дає дисертацію для поперед
ньої експертизи». 

– Програма може заверши
тися за два роки, тож у здо
бувача буде час, аби пройти 
всі процедури, нікуди не по
спішаючи, – зауважив Андрій 
Гаррієвич. – Ми ж регламен
туємо, скільки у цій програмі 
не наукового компонента, а – 
освітнього. 

Також, за словами Андрія 
Шевцова, у проекті врахова
но пропозиції ради проректо
рів щодо вилучення вимоги 
про заборону присутності на 
засіданні разової спеціалізова
ної вченої ради під час захисту 
наукового керівника здобува
ча і про трансляцію засідання 
разової спеціалізованої вченої 
ради в інтернеті на офіційній 
вебсторінці ЗВО.

Серед інших пропозицій від 
проректорів – зобов’язати 
здобувача ступеня доктора 
філософії опублікувати перед 
захистом дисертації науко
ві праці відповідно до вимог 
п. 2.2 Наказу МОН №1112 від 
17.10.2017 р., а також визнача
ти порядок оплати, пов’язаної 
з роботою спеціалізованих 
учених рад, вимогами чинної 
Постанови Кабінету Міністрів 
№301 від 26.04.2017 р. 

Насамкінець Андрій Шевцов 
зауважив, що затвердження 
остаточного варіанта докумен
та, за оптимістичними прогно
зами, слід очікувати наприкін
ці року.

ПрО ЗбірНик рОЗрОбОк 
і ДОсліДНиЦькі 
УНіВерситети 
Цього року буде виданий дру
гий том інформаційного збір
ника «Інноваційні розробки 
закладів вищої освіти МОН 
України». Про це учасникам за
сідання розповів Михайло Іль
ченко. До другого тому ввійдуть 
268 розробок наших вишів. За 
словами Михайла Юхимовича, 
таке видання дає змогу гідно 
презентувати університетську 
науку як на урядовому, так і 
на закордонному рівнях. 

Нагадаємо, щорічно Кабмін 
присвоює премії за розроблен
ня і впровадження інновацій
них розробок. Як наголосив 
Михайло Ільченко, цьогоріч 
три премії з п’яти здобули 

наші університети. Зокрема, 
відзначено роботу Національ
ного університету біоресур
сів і природокористування 
«Біологізація землеробства – 
якість і безпека продукції 
АПК», роботу Національного 
університету харчових техно
логій і Київського національ
ного торговельноекономіч
ний університету «Розробка 
та впровадження інновацій
них ресурсозберігаючих та 
імпорто замісних технологій 
харчових продуктів у струк
турі продовольчої безпеки 
України», а також НТУУ «Ки
ївський політехнічний інсти

тут імені Ігоря Сікорського» за 
створення і застосування без
пілотних авіаційних комплек
сів класу міні та впроваджен
ня інноваційних технологій їх 
виробництва. 

Михайло Ільченко озву
чив і низку пропозицій ради 
проректорів до проекту По
ложення про дослідницький 
університет. Зокрема, фахова 
спільнота вважає, що критері
альна частина цього положен
ня має містити не просто по
рівняльні показники надання 
та підтвердження статусу до
слідницького університету як 
параметр, а і кількісні оцін
ки відносно нормативних зна
чень. Потребує кардинального 
перегляду й підхід, закладений 
у чинний Закон «Про вищу 

освіту»: статус дослідницького 
має надаватися не на підста
ві конкурсу, а при досягнен
ні університетом певних дуже 
жорстких критеріїв (саме це 
нам і пропонували два роки 
тому європейські експерти).

ПриклАДНий 
і МОлОДіжНий АкЦеНти
Досвідом наукової діяльності з 
учасниками засідання поділи
лися господарі. Про здобутки 
ВНТУ розповідали ректор вишу 
Володимир Грабко, проректор 
з наукової роботи  Сергій Пав-
лов, голови молодіжних науко
вих організацій вишу. 

Володимир Грабко акценту
вав увагу на зміцненні позицій 
університету в різних рейтин
гах. Зокрема, у рейтингу «Топ
200 ЗВО України» Він ницький 
національний технічний уні
верситет посів 25те місце, у 
WeboMetrics –  18те, за оцін
ками роботодавців ВНТУ – 
29й у Топ50 українських ви
шів. 

Серед основних пріоритет
них наукових напрямів Сергій 
Павлов назвав розробку мате
матичних методів і систем мо
делювання об’єктів і процесів; 
розробку високопродуктивних 
пристроїв та комплексів циф
рової обробки сигналів; механі
ку руйнування та критерії гра
ничного стану; методи і засоби 
вимірювання, передавання, об

роблення сигналів та захисту 
інформації в комп’ютерних і 
телекомунікаційних системах 
із використанням ІКТ; теорію 
і практику оптимального ке
рування та діагностування в 
електроенергетичних та елек
тромеханічних системах; ви
робництво енергоносіїв з ор
ганічних відходів; композиційні 
будівельні й машинобудівні ма
теріали поліфункціонального 
призначення. Загалом в уні
верситеті створено 19 науко
вих шкіл, які визнані в Укра
їні й за кордоном.

Під час презентації вінни
чан відзначили роботу декіль
кох лабораторій. Зокрема, на
уководослідна лабораторія 
технічного захисту інформації 
під керівництвом професора 
Юрія Яремчука здійснює по
будову комплексних систем за
хисту інформації та атестацію 
автоматизованих систем, атес
тацію виділених приміщень на 
витік інформації різними ка
налами, пошук різноманітних 
закладних пристроїв, а також 
прихованих пристроїв спосте
реження тощо.

Науководослідна лабора
торія екологічних досліджень 
та екологічного моніторингу 
під керівництвом професора 
Віталія Мокіна створила ін
формаційноаналітичні, гео
інформаційні системи (ГІС) 
гідрографічного та водогоспо
дарського районування Укра
їни, відповідно до вимог Вод
ної Рамкової Директиви ЄС та 
Угоди про асоціацію України з 
ЄС; комп’ютерну систему для 
побудови водогосподарського 
балансу басейну Дністра та 
його прогнозування з ураху
ванням змін клімату до 2050 р. 
у межах проекту ОБСЄ тощо. 

Отже, як зауважив Сергій 
Павлов, нині у виші наголо
шують на прикладних дослі
дженнях, чимало проектів ви
конується з участю іноземного 
капіталу. Також зроблено ак
цент на науководослідній та 
інноваційній діяльності сту
дентів і молодих науковців. У 
2017 році студенти ВНТУ ви
бороли на міжнародних кон
курсах з комп’ютерної графі
ки та вебдизайну 160 перемог. 
Із них 42 – у країнах дале
кого зарубіжжя. У виші від
крито стартапшколу Sikorsky 
Challenge. На території уні
верситету за сприяння облас
ної влади з’явився Подільський 
науковотехнічний ліцей – для 
підтримки обдарованої молоді 
краю. 

P.S. Учасники засідання по
годилися, що виїзні засідан
ня є надзвичайно ефективни
ми. Проректори домовилися, 
що наступне зібрання у тако
му форматі відбудеться 2019 
року на базі Херсонської дер
жавної морської академії. 

Дмитро ШУлікіН, «Освіта України». 
вінниця – Київ. 

Фото автора.  

ПРО БАЗОВЕ ФІНАНСУВАННЯ  І ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ


