ПРО ПІДСУМКИ ПРИЙОМУ СТУДЕНТІВ ДО
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ У 2017р.
Заслухавши та обговоривши за своєму засіданні 21.10.2017р. інформацію
«Про підсумки прийому студентів до вищих навчальних закладів Одеського
регіону» РАДА РЕКТОРІВ відзначає, що у 2017 році усі ВНЗ регіону виконали
великий обсяг роботи.
Так, усі ВНЗ провели значну профорієнтаційну роботу в загальноосвітніх
навчальних закладах, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Багато інформації про ВНЗ
регіону було розміщено на сторінках центральних, регіональних і місцевих
періодичних видань та у довідкових виданнях для вступників до ВНЗ України,
в т.ч. за допомогою засобів масової інформації та з використанням Інтернету
через соціальні мережі.
Виші Одещини заздалегідь підготували інформаційні матеріали для
абітурієнтів про спеціальності, освітні програми про умови навчання за
бюджетною і контрактною формами навчання, про строки прийому документів
і умови проведення конкурсу атестатів центру зовнішнього тестування та
розмістили ці матеріали на своїх офіційних сайтах.
В період самої вступної компанії приймальні комісії всіх ВНЗ своєчасно
виконували всі вимоги Умов прийому та власних Правил прийому. Скарг та
звернень абітурієнтів до Ради ректорів та Департаменту освіти і науки Одеської
ОДА на порушення не встановлено.
В той же час, Рада ректорів звертає увагу на складнощі цьогорічної
вступної компанії, які були обумовлені пізніми строками введення в дію МОН
України нового програмного забезпечення вступної компанії, що призводило до
значної напруги у роботі приймальних комісій, створювало багато невирішених
та спірних питань щодо реалізації вимог Умов прийому. Крім того, технічним
працівникам приймальних комісій доводилося саме під час вступної компанії
вчитися роботі з новим програмним забезпеченням.
Крім того, Рада ректорів одностайно відзначає, що існуючий алгоритм
широкого конкурсу призводить до значних диспропорцій у регіональному
розподілі державного фінансування підготовки фахівців за бакалаврськими
програмами та швидких руйнівних процесів у одному з провідних центів вищої
освіти України. Введені для зупинення вищезазначених процесів в Умовах
прийому до ВНЗ на 2017 рік регіональні та галузеві коефіцієнти не
спрацьовують у зв’язку з їх незначним вкладом у конкурсний бал абітурієнта.
Існуючий алгоритм розподілу місць державного замовлення за широким
конкурсом повністю ігнорує фактично створений за десятиріччя науковий і
педагогічний потенціал, матеріально-технічну і лабораторну базу ВНЗ, місце
університетів в європейських і вітчизняних рейтингах, можливості залучення
фахівців найкращого ґатунку. Вирішення стратегічних державних питань
розвитку вищої освіти країни віддається на розсуд дитини 16-17 років.
Запровадження такої системи розподілу державного замовлення призведе
найближчим часом (3-5 років) до остаточного руйнування більшості
регіональних центрів науки і освіти.

В той же час, Міністерство не реагує на пропозиції Ради ректорів ВНЗ
Одеської області щодо удосконалення алгоритму широкого конкурсу, що
реалізують закріплений в Законі України «Про вищу освіту» ((п. 8 ст. 72)
принцип розподілу державного замовлення на підготовку фахівців за
чисельністю населення регіонів України, які неодноразово були направлені до
МОН України, в т.ч. від імені Одеського міського Голови та Голови Одеської
обласної державної адміністрації.
Рада ректорів ВНЗ Одеського регіону також звертає увагу Міністерства
освіти і науки України на те, що введення фіксованого переліку у затверджених
13.102017р. Умовах прийому до ВНЗ України на 2018 рік «фіксованого»
переліку конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для
вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра
медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та
закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої
освіти суперечить праву вищого навчального закладу самостійно визначати
перелік конкурсних предметів (сертифікатів ЗНО), встановленому пунктом 5
статті 44 Закону України «Про вищу освіту». В той же час, жодним
законодавчим або нормативним актом Міністерству освіти і науки України не
надано право визначати такий перелік конкурсних предметів.

У зв’язку з вищезазначеним, РАДА РЕКТОРІВ ухвалює:
1. Інформацію про підсумки прийому студентів до ВНЗ Одеського регіону у
2017 р. прийняти до відома.
2. Раді ректорів ВНЗ Одеської області (Степаненко С.М.):
2.1 Направили рішення Ради ректорів ВНЗ Одеської області до МОН
України, Спілки ректорів України, Асоціації ВНЗ України.
2.2 Звернутися до народних депутатів від Одеської області щодо:
- «лобіювання» внесення МОН України змін до алгоритму широкого
конкурсу, які стосуються розподілу місць за укрупненими регіонами України
пропорційно чисельності їх населення згідно з п. 8 ст. 72 Закону України «Про
вищу освіту»);
- звуження в Умовах прийму до ВНЗ України в 2018р., затверджених МОН
України, академічних прав ВНЗ України, зафіксованих у Законі України «Про
вищу освіту»(п. 5 ст. 44), щодо права Вченої ради вишу на вибір переліку
конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на
навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного,
фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті
(фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти.
2.3 Звернутися до Спілки ректорів України, Асоціації вищих навчальних
закладів України з пропозицією офіційно визначити свою позицію щодо
запропонованих змін до алгоритму широкого конкурсу.
2.4 Звернутися до МОН України щодо:
- проведення тренування технічних працівників приймальних комісій ВНЗ,
які безпосередньо працюють з новим програмним забезпеченням вступної
кампанії ЄДЕБО, не пізніше травня 2018р.;

- проведення обґрунтованої дискусії щодо доцільності впровадження
запропонованих Одеською областю змін у алгоритмі широкого конкурсу.
2.5. Звернутися до Одеської обласної державної адміністрації
організаційно підтримати розробку проекту розвитку вищої школи Одещини в
умовах:
- реорганізації мережі ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації;
- впровадження нового механізму фінансування вищої освіти в України, що
планується ввести у 2018 -2019 рр.;
- значного скорочення обсягів державного замовлення на підготовку
фахівців у ВНЗ Одеської області за останні 3 роки.
3. Рекомендувати керівникам вищих навчальних закладів Одеської області:
3.1 Організаційно та кадрово підтримати проект Одеської обласної
державної адміністрації щодо впровадження дистанційної форми підготовки до
ЗНО абітурієнтів сільських районів Одещини.
3.2. Взяти активну участь у розробці проекту розвитку вищої школи
Одещини.
3.3 Продовжити активну профорієнтаційну роботу у регіоні та за його
межами.
3.4 Організувати підготовку технічних секретарів Приймальних комісій та
інших співробітників Приймальних комісій для роботи у наступному році.
3.5 Покращити роботу щодо прогнозування та формування обсягу
державного замовлення на основі постійного моніторингу ринку праці та ринку
освітніх послуг.
3.6 Вжити заходи на удосконалення усіх форм післядипломної освіти,
зокрема ординатури.
4. Комісії з прийому студентів Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону (проф.
Воробієнко П.П.):
- терміново доопрацювати інформацію (Додаток 1) про результати
зарахування на І курс студентів до ВНЗ Одеської області, додавши до неї
відомості про зарахування на бакалаврські освітні програми на базі молодших
спеціалістів, а також зарахування на освітні програми магістрів, ординаторів та
аспірантів.
- провести семінар з відповідальними секретарями приймальних комісій ВНЗ
регіону (березень-квітень 2018 року).

Голова Ради ректорів
ВНЗ Одеської області

С.М. Степаненко

