
Шановні колеги! 

Дозвольте висловити кілька думок і пропозицій щодо практичних кроків у вищій освіті. Нам 
здається, що варто спрямувати зусилля на 3 речі: (1) дерегуляція бюрократичних процедур; 
(2) максимум прозорості і публічності; (3) забезпечення гнучкості і підвищення змагальності. 

І. Щодо дерегуляції бюрократичних процедур: 

Надати право вищим навчальним закладам самостійно виготовляти Додатки до диплома 
про вищу освіту для випускників 

Внести зміни в наказ МОН України №1474 від 25.10.2013 «Про затвердження Положення 
про студентські (учнівські) квитки державного зразка», забезпечивши можливість 
виготовлення студентських квитків звичайного зразка, а не тільки студентських квитків 
на базі Національної системи масових електронних платежів Національного банку. 
Фактично, для студентів контрактної форми навчання немає потреби виготовляти 
студентські квитки-банківську картку, оскільки вони не отримують стипендію. 

Переглянути і зменшити перелік документів, які зобов’язані вести деканати згідно з 
Наказом МОН   № 384 від 29.03.2012 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
освіти і науки № 683 від 05.06.2013). Багато інформації дублюється: Залікова книжка -  
Індивідуальний навчальний план студента, Навчальна картка студента – Відомість обліку 
успішності тощо). 

Перевести увесь документообіг (спілкування) навчальних закладів з МОН України в 
електронний формат, використовуючи модуль «Звернення» ЄДЕБО. 

Відмовитися від практики надання підручникам грифу МОН. 

Спростити вимоги до підготовки ОКХ і ОПП при ліцензуванні напряму чи спеціальності. 

Значно спростити процес нострифікації наукових ступенів, здобутих закордоном, а з 
часом визнати за ВНЗ право прийняття остаточного рішення по таких питаннях. 

ІІ. Щодо максимуму прозорості і публічності: 

Забезпечити функціонування інформаційної системи «Конкурс» для висвітлення перебігу 
вступної кампанії. 

Створити при МОН України Наглядову раду для забезпечення громадського контролю за 
фінансовою діяльністю міністерства. 

Зобов’язати ВНЗ оприлюднювати звіти про самооцінку при проходженні акредитації. 

Провести журналістські розслідування практики видання «липових» дипломів та 
наукових ступенів. 

ІІІ. Щодо забезпечення гнучкості і підвищення змагальності: 

Відмовитися від практики встановлення розміру ліцензійного набору на напрям чи 
спеціальність (принаймні для приватних ВНЗ, де люди самі платять гроші за навчання) 

Запровадити т.з. «перехресний вступ» і можливість зміни напряму підготовки при переході 
від бакалаврату до магістерки (в розумних межах) 

Уможливити відкриття програм підготовки магістрів без наявності програми підготовки 
бакалаврів за відповідним напрямом 

Забезпечити більшу можливість для «вільної траєкторії» навчання студентів 


