РІШЕННЯ
Ради ректорів ЗВО Одеського регіону з питання
«Про стан і перспективи розвитку міжнародного співробітництва, підготовки
іноземних здобувачів вищої освіти та вдосконалення системи оцінювання
наукової та науково-технічної діяльності в закладах вищої освіти Одеського
регіону відповідно оновленій дорожній карті з інтеграції науково-інноваційної
системи України до Європейського дослідницького простору (ЄДП)»

Заслухавши та обговоривши доповідь голови комісії з наукової роботи і
міжнародних зв’язків Ради ректорів ЗВО Одеського регіону Єгорова Б.В., ректора
ОНАХТ «Про стан і перспективи розвитку міжнародного співробітництва,
підготовки іноземних здобувачів вищої освіти та вдосконалення системи оцінювання
наукової та науково-технічної діяльності в закладах вищої освіти Одеського регіону
відповідно оновленій дорожній карті з інтеграції науково-інноваційної системи
України до Європейського дослідницького простору (ЄДП)»
Рада ректорів ВІДЗНАЧАЄ:
У 2020 році закладами вищої освіти Одеського регіону проведена значна робота,
яка була спрямована на розвиток наукового, кадрового та матеріально технічного
потенціалу, його концентрації на забезпечення зростання економіки регіону і України.
ЗВО регіону виконували науково-дослідницькі проекти за програмами державного
фінансування та спеціального фонду МОН за пріоритетними напрямами розвитку
науки і техніки.
Кожний ЗВО регіону має багатий позитивний досвід роботи з міжнародного
співробітництва. У відповідності до укладених договорів відбувається обмін і
направлення на стажування викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та
студентів ЗВО нашого регіону до навчальних закладів і наукових центрів інших країн.
Організовані і проводяться сумісні наукові дослідження, створені ресурсні центри та
системи дистанційного навчання, проводяться спеціалізовані наукові конференції,
семінари, майстер-класи тощо, видаються навчальні підручники, посібники та інша
навчально-методична література.
В той же час Рада ректорів виділяє наступні проблеми у сфері міжнародного
співробітництва:
- відсутність українських дипломатичних представництв у багатьох регіонах
світу ускладнює приїзд бажаючих навчатися в Україні. Практично неможливо
здійснити якісний набір іноземних громадян з урахуванням рівня освіти, що впливає на
якість навчання, тому що в Україні не видаються на центральному рівні підручники і
навчально-методичні посібники для підготовки цієї категорії учнів, не узагальнюється
досвід передових ЗВО України і окремих регіонів;
- ускладнення з визнанням документів про освіту, які отримані в інших країнах;
- не достатнє використання зарубіжного досвіду, досягнень, накопичених у
сфері підготовки іноземних фахівців;
недостатня матеріально-технічна база закладів вищої освіти регіону
(забезпечення технічними засобами навчання, ЕОМ, оргтехнікою, навчальнолабораторними устаткуваннями, витратними матеріалами, невиконання плану ремонту
навчальних корпусів і гуртожитків).

На підставі вище викладеного
Рада ректорів УХВАЛЮЄ:
1. Інформацію голови комісії з наукової роботи і міжнародних зв’язків Ради
ректорів ЗВО Одеського регіону Єгорова Б.В. про стан і перспективи розвитку
міжнародного співробітництва та вдосконалення системи оцінювання наукової та
науково-технічної діяльності в закладах вищої освіти Одеського регіону відповідно
оновленій дорожній карті з інтеграції науково-інноваційної системи України до
Європейського дослідницького простору (ЄДП) проаналізувати на ректоратах та
використовувати при організації відповідних напрямів роботи ЗВО.
2. Пріоритетними напрямами діяльності ЗВО регіону вважати роботу по
забезпеченню розвитку наукових шкіл, модернізації науково-лабораторної бази з
метою поєднання навчання і наукової діяльності та її результативності.
3. Рекомендувати ректорам ЗВО регіону:
3.1. Зосередити зусилля на підвищенні ефективності наукових досліджень,
впровадженні новітніх розробок у виробництво та навчальний процес з урахуванням
інтеграції вищої освіти до європейського науково-освітнього простору.
3.2. Приділити особливу увагу підвищенню ефективності роботи та розширенню
мережі спільних навчально-наукових структур ЗВО з національною та галузевими
академіями наук з промисловими підприємствами, розвитку інноваційної структури
ЗВО.
3.3. Всебічно сприяти створенню системи мотивації наукової та науковометодичної діяльності викладачів шляхом диференційованого підходу до визначення
навчального навантаження.
3.4. Вжити заходи щодо активного залучення наукових підрозділів ЗВО до
виконання державних, регіональних та міжнародних програм.
3.5. Активізувати участь ЗВО у конкурсах наукових проектів ДФФД, ДНТП, у
міжнародних науково-технічних програмах, одержанні грантів, співпраці з
університетами іноземних держав.
3.6. Приділяти особливу увагу комерціалізації наукових розробок і технологій.
3.7. Удосконалити організаційну роботу щодо реалізації наукового потенціалу
студентської молоді у інноваційній діяльності та підвищенні результативності участі
студентів регіону у Міжнародних і Всеукраїнських студентських олімпіадах і
конкурсах.
3.8. Постійно удосконалювати механізм заохочення викладачів, що залучують
студентів до наукової роботи.
3.9. Всебічно сприяти підвищенню якості магістерських робіт студентів,
посиливши їх наукову складову.
3.10. Впроваджувати передовий досвід ЗВО регіону щодо організації наукової
діяльності.
3.11. Сприяти створенню єдиного інформаційного простору електронних джерел
для дослідників
3.12. Запровадити регіональний характер наукових робіт, для урахування
регіональних проблем, у розвитку наукових проблем регіону.
4. Комісії з НРіМЗ Ради ректорів рекомендувати всім ВНЗ Одеського регіону,
під час формування цін з надання освітніх послуг іноземним громадянам,
дотримуватися п.5 діючої постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р.

№136. Зазначити ВНЗ, які демпінгують вартість надання цих послуг, особливо на
підготовчих факультетах (відділеннях) іноземних громадян.
5. Звернутися д МОН України з наступними пропозиціями:
5.1. Організувати робочу групу із залученням представників університетів, МОН
України та ДП «Інфоресурс» для вирішення проблемних питань щодо
адміністрування іноземних громадян у ЄДЕБО.
5.2. З метою залучення більшої кількості іноземних громадян до навчання в
Україні та з метою відходу від посередників (фірми) – відкрити
представництва УДЦМО в різних країнах.
5.3. Комісії з НРіМЗ Ради ректорів звернутись до МОН, керівництва області за
фінансовою та інформаційною підтримкою щодо участі ЗВО у міжнародних
виставках, ярмарках, та інших заходах, які проводяться за кордоном, з метою
рекрутингу іноземних студентів (слухачів підготовчого відділення) на
навчання в українських ЗВО.
5.4. Удосконалити механізм академічного обміну науково-педагогічними
працівниками та студентами з метою стажування або інших форм підвищення
кваліфікації між українськими та зарубіжними навчальними закладами.
5.5. Створити українську наукометричну базу, яка по-перше, передбачатиме
мистецтвознавчі дисципліни, по-друге – взаємодіє з зарубіжними
наукометричними системами, наприклад Scopus и Web of Science.
5.6. Сприяти спільній діяльності, пов’язаній з видавництвом нотних матеріалів,
зокрема, творів українських композиторів, у відповідності до законодавства
України із питань про інтелектуальну власність.
5.7. Організувати регіональні семінари, з метою обговорення та вирішення
проблемних питань щодо прийому та навчання іноземних студентів із
залученням правоохоронних органів, представників університетів, фірмпосередників, учасників самоврядування іноземних студентів.
5.8. Забезпечити сумісну видавничу діяльність українських та зарубіжних ЗВО,
що дозволяє видавати збірки наукових статей міжнародного рівня,
пропагувати наукові ідеї вітчизняних учених, які викладені у монографічній
формі, а саме сприяти її перекладу іншими мовами.
6. Звернутися до Комітету ВР України з питань науки та освіти з підтримкою
законопроекту № 5727 від 02.07.2021р. про внесення змін до статті 48 Закону України
"Про вищу освіту" щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для
іноземців та осіб без громадянства
7. Звернутися до Одеського обласної державної адміністрації, Одеської обласної
ради з пропозицією створення Обласної програми сприяння працевлаштуванню
випускників ЗВО Одеського регіону та соціальної підтримки молодих фахівців, які
працевлаштовуються за фахом після закінчення закладу вищої освіти для галузей зі
значним дефіцитом кадрів в регіоні.
8. Підтримати рішення Південного наукового центру НАН та МОН України «Про
підготовку наукових кадрів в Південному регіоні України» № 1-2/2021 від 09 червня
2021р.
Голова Ради ректорів
ЗВО Одеського регіону
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