
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

03 грудня 2019 року 

Веде засідання Голова Комітету БАБАК С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги. Продовжимо наше засідання 

комітету Верховної Ради, яке ми уже третю частину, здається, чи другу частину… 

Другу частину переносимо.  

Отже, порядок денний на сьогоднішнє засідання Комітету Верховної Ради 

України з питань освіти, науки і інновацій складається з двох пунктів.  

Перше, ми мусимо продовжити, і, сподіваюсь, завершити, розгляд проекту 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (реєстраційний номер 

2299). І другий пункт: про конкурси на присудження Премії Верховної Ради 

України молодим ученим та призначення іменних стипендій Верховної Ради 

України для молодих вчених – докторів наук. 

Якщо немає заперечень, прошу підтримати порядок денний і проголосувати. 

Дякую. Одноголосно.  

Отже, пункт перший: проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти (реєстраційний номер 2299). Доповідач - Гришина Юлія Миколаївна. 

Юлія Миколаївна, там у нас, здається, залишилось декілька правок. Давайте 

по ним пройдемось. Єдине, що мене попросив дуже один з народних депутатів, я би 

хотів, щоб ми в процесі, поки ми будемо розглядати, ще подивились на правку 168 

ще раз. Ну, пізніше в процесі. Добре. Я просто собі помітив, що 168 правку. Давайте 

все ж таки на прохання групи народних депутатів подивимось ще раз на неї, чи ми 

все правильно зробили. Дякую. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Колеги, всім доброго дня. Перше питання присвячене у нас 

законопроекту 2299. Хочу нагадати, що ми це питання розглядали на засіданні 

підкомітету з питань вищої освіти. Пройшли всі правки. Потім на засіданні комітету 

в нас залишилось ще декілька правок, по яким нам потрібно додатково ще 

поговорити і їх опрацювати.  



Отже, давайте підемо по правкам. Перша правка - 82. Це правка народного 

депутата Михайлюк Галини з приводу виїзної ліцензійної експертизи. У нас Галини 

немає.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, а в чому суть правки? І чому ми її залишили? 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, там коли це  перша ліцензійна експертиза і коли це 

стосується регульованих професій. Правильно? Ми ж на цьому, здається, 

зупинилися. Пані Юлія. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Ну, тут, я дивлюся, ми залишили, виділили собі правку 82, 

але в цій правці мова іде про строк проведення виїзної ліцензійної експертизи. Але 

в протоколі вказано, що ми саме на цій зупинилися, і ця правка врахована 

редакційно, то єсть у тому вигляді, у якому вона є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей. Тоді залишаємо її, якщо вона врахована редакційно і 

немає до неї запитань. 

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І що змінилося в цій правці? 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що саме для них, тобто та правка, про яку ми говорили, це 

просто редакція цієї правки?  

 

ГРИШИНА Ю.М. Все, колеги, питань немає? Ми працюємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо ні в кого немає заперечень, нам треба її окремо 

голосувати? 

 

ГРИШИНА Ю.М. Я думаю, що да. 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Да? Ну давайте тоді її окремо проголосуємо.  

Хто за підтримання цієї правки, прошу підтримати. Дякую. Всі одноголосно. 

 

ГРИШИНА Ю.М.  Дякую. 

Наступні правки: правка 90 і 98. Це правки Стефанчука, які стосуються 

заміни слів "припинення взаємозв'язку", "припинення" – на "ліквідація". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми ж всі ці правки пройшли, і ми ж минулого разу вже їх... 

У нас, да, мова, філіали і англійська мова для українців, в нас були три питання. 

 

ГРИШИНА Ю.М. З приводу ліквідації там не було, да? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми вже це проговорили під стенограму минулого разу. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Я вже до цього переговорив із Стефанчуком, інакше б 

взагалі не піднімав би питання цього пункту. Він звернув нашу увагу, і ми тоді 

додали.  

Пане Єгор, не пам'ятаєте яка була суть правки? 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи там приєднання було, поділ, ми розділяли?  

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Юлія.  

 

ГРИШИНА Ю.М. Так, колеги, тоді  переходимо до  наступної правки. Правка  

126, народний депутат Грищук.  

Правка стосувалася щодо надання можливості Кабінету Міністрів України… 

Зачитувати, да? Положення про особливості утворення, реорганізації та ліквідації 

територіальних відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти 

затверджується Кабінетом Міністрів України. Про те, що надавати можливість 



Кабінету Міністрів у виключних випадках приймати рішення про особливий 

порядок для деяких філій.  

 

_______________. …. правка, на яку ми чекали, що ГНЕУ, запропонує і у нас 

є два основних звернення. Юридичне, перепрошую, від університету банківської 

справи і залізничників.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, ми поговорили з юридичним управлінням. Юридичне 

управління вважає, що наша 1 правка, яка була в першому читанні, вона найбільш 

чисто юридична. Тому що, якщо ми зараз додаємо додаткові, наприклад, Кабінету 

Міністрів дамо можливість визначати, це стовідсотково корупційна правка, яку нам 

не пропустить антикорупційний комітет. Юристи на цьому наголошують, вони 

кажуть, що вони проти.  

 

ГРИШИНА Ю.М. Юридичне управління дало свою згоду на те, щоб 

залишити 5 міст, бо ми  переживали за те… Чи як би це доцільно формулювати чи 

ні? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вони кажуть, що це дивне формулювання. Але, кажуть,  

воно краще ніж те, що  зараз  ви будете додавати.  Будь-який варіант додачі створює 

більше проблем, ніж вирішує. Тому філософію закону розуміють, і кажуть: в рамках 

вашої філософії закону хай буде краще так. Покажіть правку, оригінальну правку.   

 

ГРИШИНА Ю.М. Оголошення про особливості утворення, реорганізацію та 

ліквідацію територіальних відокремлених структурних підрозділів закладів вищої 

освіти затверджуються Кабінетом Міністрів України, не припускається створення 

та функціонування територіально відокремлених структурних підрозділів закладів 

вищої освіти в містах Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі.  

 

_______________. Ми розуміємо ж логіку цієї поправки. Чи є розуміння, що 

коли спільними нашими зусиллями ситуація із вищою освітою якимось чином 

вирівняється, ця норма, яка певною мірою є все ж таки такою обмежуючою, ми 

зможемо все ж таки дозволити вишам створювати ці філії чи… Тому що, чому 



зараз, це зрозуміло. Чи це назавжди, ця історія, чи це назавжди цей перелік з 5 міст, 

а не там з 10? Яке бачення?  

(Загальна дискусія) 
 

_______________. Дивіться, я поясню, де та межа, після якої ми можемо бути 

абсолютно впевнені і насправді не вживати таких грубих інструментів. Все криється 

в інформаційній асиметрії, яка насправді існує між закладами та вступниками або 

їхніми батьками.  

В мене на руках, до речі, є поки що закрите, але свіже опитування вступників 

цього року. Шкода, що держава цього досі не робить. І це опитування підтверджує 

наявність величезної інформаційної асиметрії. Що це означає? Це означає, що коли 

абітурієнти вступають, вони не усвідомлюють, що вони обирають до кінця і в 

повній мірі. І коли ми будемо мати ситуацію, що наші абітурієнти є свідомими, а це, 

швидше за все, буде, коли у нас буде 12-річка і старша профільна 3-річна школа, 

коли у нас буде похід в університети з чіткою метою, а не по інерції і зумовлений 

багатьма різними, можливо, навіть соціальними чинниками, і так далі, тоді ми, в 

принципі, можемо відмовлятися від будь-якого регулювання. Чому? Тому що самі 

вступники будуть розуміти, куди вкладати свої ресурси: свій час і інколи свої 

гроші. Тоді у нас не буде ніяких, в принципі, проблем, підстав, тому що буде 

зрозуміло, що ті, хто не дотягують по якості, ніколи не будуть отримувати 

студентів. Тоді ми можемо відмовлятися від будь-яких таких обмежень.  

Я, до речі, в деякій мірі, звісно ж, співчуваю і розумію таку ситуацію, але це, 

знаєте, коли ніхто нічого не робив так багато років, ми з вами змушені, і, повірте, 

ще неодноразово вживати таких кроків.  

 

_______________. Ну, тобто якщо ми кажемо про в нормальному режимі 

працюючу 12-річку із новим змістом освіти і так далі, це… 

 

_______________. …профорієнтаційна робота починається з 8 класу, з 

нормальними кар'єрними консультантами… 

 

_______________. Ну, це не раніше 2030 року, умовно кажучи.  

 

_______________. Ну, я б не був таким песимістом щодо 30-го року. Я думаю, 

що насправді тут, коли буде з'являтися інформація, в тому числі, яку ми почнемо 

відкривати… (Не чути) Трошечки інформаційна асиметрія знизить …… відповідно 



тоді уже …. А коли наші абітурієнти будуть чітко розуміти свої бажання, і їхні 

батьки також будуть, тоді ще …..  

 

_______________. Ну, а є розуміння, що от у цій… всіма філіями, в оцій 

умовно кажучи, штучній конструкції є все ж таки певні нормальні адекватні, кейси і 

наскільки, скажемо так, ми цією нормою нищимо оці нормальні адекватні кейси, чи 

їх багато? 

 

_______________. Є розуміння, що найсильніші адекватні кейси спроможні 

ставати самостійними закладами, тому ми їх не нищимо…(Не чути) 

_______________. Да, я слово "нищимо" невдало використав, згоден.  

 

_______________. (Не чути) 
 

_______________. В півтора роки люфт дозволяє, в принципі, спроможним 

філіям ставати самостійними  закладами. І МОН готове надавати всіляку… 

 

_______________. МОН зі свого боку, як ви розумієте з 2299, з дерегуляцією 

ліцензування і всіма іншими перетвореннями просто не матиме інструментів, щоб 

якось затискати і не дозволяти. Тому… 

 

_______________. Ну, і фактично рекомендація для таких нормальних кейсів 

– це переходити в самостійне плавання, і тут з боку МОНу жодних перепон. 

 

_______________. Немає, немає. 

 

_______________. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Більше того, можна об'єднатися з іншими закладами вищої 

освіти, іншими філіями і створити потужні заклади всередині.  

Іван Григорович.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Я думаю, що нам доведеться писати протокольні 

доручення,бо коли будуть кричати – автора, ……….. і ось сидять автори, потім к 

позорному стовпу будуть шукати невиновних. Тому авторам ті, які сидять тут, по 

цим всім філіям, ноги в зуби, вибачте за грубе слово, і величезна роз'яснювальна 

робота. Аби тут не стояли, ви бачите скільки, уже Києва немає за 

мітингувальниками. 



_______________. Іване Григоровичу, ми уже почали. Ви здивуєтесь, ми уже 

повертаємось з міст, уже буквально їздили.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Величезну роботу, бо це люди, це не техніка, це не 

комбайни, це не трактори, які можна завжди передвинути, переставити, це люди, 

яких можна дуже легко розігріти, підігріти, а потім що з цим робити, коли джина 

випустиш, величезну роз'яснювальну роботу. Бо авторів чомусь шукають тут під 

стінами Верховної Ради. Інколи ми сидимо голосуємо, бо розуміємо, що щось 

розумне є, але ж глибини не завжди відчуваєш цю глибину. Глибину, давайте 

хлопці на місця, нас депутатів 13, у міністерстві працює 400 чоловік. 

 

_______________. (Не чути) 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Почули мене, да. Щоб ми були свідомі того, що, да, ми 

робимо комусь боляче, можливо боляче, а треба доказати, що ми робимо краще.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іване Григоровичу. 

Пані Анжела, у вас же був час минулого засідання, наскільки я пам'ятаю. А на 

комітеті збираються народні депутати. Тут є ваша правка. Ну, якщо… ми ж не 

будемо заперечувати. Прошу. 

 

_______________. Дякую, що надали можливість ще раз сказати слово.  

Шановні депутати, я виступала на підкомітеті, але хочу також озвучити 

позицію таких, як я. У нас не так багато унікальних, дійсно, навчальних закладів, це 

Університет банківської справи – це заклад, який готує виключно фахівців для 

фінансово-кредитної системи. Єдиний в Україні, більше таких закладів немає. 

Кафедри, які створювалися при великих вузах, вони є молодші, більшість з них вже 

є закриті.  

Якщо читати норми цього закону, то зараз два з чотирьох інститутів, 

найбільших інститутів, які забезпечують потребу в регіональних можливостях для 

підготовки фахівців, повинні бути або скорочені, або стати окремими структурними 

підрозділами. Свого часу Національний банк відмовився від того, тому що це, 

дійсно, були три великих окремих інститути. Але з точки зору виконання 



найважливішої функції: фінансова стабільність, фінансова грамотність і захист 

національної валюти, як в пріоритеті - національної безпеки, - було прийнято 

рішення про укріплення, про консолідацію всіх можливостей і створення єдиного 

університету. Про скорочення дубляжу всіх функцій, які на той момент були в 

інших територіях, ми створили такий університет. Цей університет фактично, він 

шляхом об'єднання величезних інститутів створився, тобто не відбрунькування, а 

навпаки, об'єднання, які функціонують з 1940 року.  

І зараз (я буквально ще 2 хвилинки) у нас стратегію нашого університету 

спільно з Національним банком, за підтримки Міністерства економіки, торгівлі  і 

сільського господарства, і ми вже подали проект на те, щоби стати базовим 

закладом по державно-приватному партнерству. Це, до речі, входить і в стратегію 

Міністерства освіти і науки. Є інвестори, які готові вкладати. Ми розробили план 

поступового відходження від бюджетного фінансування.  

Таким чином, якщо ця норма не буде врахована от такої профільності нашої і 

унікальності, це, я вважаю, що відкине всю систему освіти назад. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Анжело. 

Скажіть, будь ласка, нагадайте, будь ласка,  колегам народним депутатам, 

чому Національний банк відмовився від академії банківської справи. 

 

_______________. Це не від академії, а від Університету банківської справи. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, від Університету банківської справи.  

 

_______________. Значить, коли приїжджала Місія Міжнародного валютного 

фонду, то місія Міжнародного валютного фонду сказала про те, що недоцільно в 

системі Національного банку мати вуз, що він може узгоджуватися. Програми і 

дальше всі пишуть. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів. 

 

_______________. І у нас викладають директори департаментів, але що це є 

прерогатива регуляції Міністерства освіти, не тому, що він був якийсь непотрібний, 

а тому що він підпадав під визначення "непрофільний актив". І це виходило за межі 

діяльності Центробанку.  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я розмовляв із заступником голови тодішнім 

Національного банку, який робив це від'єднання. І аргументація у нього була зовсім 

інша.  

 

_______________. Я перепрошую, це хто? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рашкован Владислав, він тоді був заступником голови 

Національного банку і якраз займався Університетом банківської справи. 

Аргументація у нього була інша: тому що випускники не працювали в 

Національному банку.  

 

_______________. Ну, це не так. У нього викривлена інформація. Я маю 

статистичні дані. На сьогоднішній… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Напевно, що в нього викривлена. Він же заступник… 

Дякую, пані Анжела. Дякую вам дуже. 

Колеги із Міністерства освіти, пане Єгоре, скажіть, будь ласка, чи плануєте ви 

запропонувати подібним закладам вищої освіти альтернативну модель, окрім все ж 

таки ліквідації? Чи аналізували ви кейси, які є, унікальні або близькі до 

унікальності? Чи зможе міністерство допомогти, наприклад, в ліцензуванні окремих 

закладів? 

 

_______________. ……. Університету банківської справи. І у нас є: денна – 

25, на економіці людей, бакалавр; облік оподаткування – 26; фінанси – 80; 

кібербезпека – 41. На магістратурі: економіка – 12; облік і оподаткування – 32; 

фінанси – 48; менеджмент – 8. Тут з груп ще не набереться 250 людей.  

 

_______________. Перепрошую, 400. 

 

_______________. Ну, дивіться поки що я користуюся офіційною 

інформацією, яка доступна нам всім – це Єдина державна електронна база з питань 

освіти. Це денна, денна форма. І я не розумію, ми мусимо зараз відмовлятися від 

норми заради спасіння закладу, який не нараховує 250 осіб, які навчаються7  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ця позиція мені абсолютно зрозуміла. Я теж не 

прихильник того, щоб ми заради одного кейсу відмовлялися від кроків реформи, 

які…. 



_______________. Я переконаний, що Нацбанк в Києві знайде кадри. 

Випускники Києво-Могилянської академії, випускники Університету Шевченка, 

користуються попитом КНЕУ, Торгівельно-економічний, користуються попитом у 

Нацбанку, у державних банків міста Києва, у приватних банків міста Києва. Навіть 

якби ви були супер важливими для Нацбанку, ви би, я не знаю, на такому ринку 

конкурентному, точно, я не знаю, ви виграєте конкуренцію у всіх? 

 

_______________. Ми виграємо. 

 

_______________. У всіх? 

 

_______________. У всіх. 96 відсотків працевлаштування. 96 відсотків у нас 

працевлаштовано. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді у мене зустрічне. А чому тоді ви не хочете окрему 

юридичну особу? Чому ви так проти окремої юридичної особи? Це питання чого - 

контролю? 

 

_______________. Це ж як, це три юридичних особи потрібно створювати? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А в чому проблема? 

 

_______________. А навіщо – питання, навіщо три банківські інститути чи три 

банківські університети? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо ви не переймаєтесь за конкуренцію, в чому проблема, 

я не зовсім розумію? 

 

_______________. Ну, просто мені здавалося, що тут мова іде про 

оптимізацію. А яка ж тут оптимізація? Тут збереження унікальності і плюс вже 

готовий оптимізований заклад. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А хто казав про оптимізацію взагалі? 

 

_______________. Ну, так ідеться: з метою оптимізації всієї сітки закладів, 

для того щоб можна було відшліфувати, для того щоб ті філії, які дійсно не 

витримують конкуренцію, щоб вони були закриті. Я так розумію, щоб привести у 

відповідність таку кількість університетів, яка дійсно потрібна державі. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Це ви так розумієте. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Колеги, чи хтось хоче добавити щось до цієї правки? Давайте тоді, є 

пропозиція юридичного управління залишити ту правку в тому вигляді, в якому ми 

її обговорили, в тому вигляді, в якому вона пройшла підкомітет перше читання.  

Хто готовий підтримати це рішення, прошу підтримати і проголосувати. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, абсолютно. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 

Хто – проти? Колеги, хто – проти? Хто – утримався? Утримався. Да, дев'ять. 

Пані Наталя, ви рахуєте? Дев'ять – за, двоє – утримались. Дякую, колеги. 

Давайте наступну правку, щоб ми не затягували час. 

 

ГРИШИНА Ю.М.  Колеги, наступна правка… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, перепрошую, давайте ми по дорозі 168-у 

розглянемо, по дорозі, це на прохання наших народних депутатів, щоб ми не 

поверталися потім до цього. Правка 168. Правкою наші колеги пропонують 

розширити перелік тих, хто в умовах особливого періоду... Я зачитаю: "в умовах 

особливого періоду брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з 

конкурсних предметів при вступі на навчання на освітні программ в галузях знань: 

воєнній науці, національна безпека, безпека державного кордону та цивільна 

безпека - до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі 

специфічними умовами навчання та військових навчальних підрозділів закладів 

вищої освіти також мають право…", - і далі по тексту, який був в нашому проекті 

закону. Господи, як добре мати гарний зір. Да, пане Єгоре, прокоментуйте, будь 

ласка. Тому що я, наскільки я розумію, то від нашої правки… 



_______________. (Не чути) 
 

_______________. …щодо галузі "Цивільна безпека", ну, там, даруйте, там не 

весь перелік спеціальностей. Як на мене, має якусь прив'язку до особливого 

періоду. Особливо, наприклад, охорона праці колишня, яка є зараз цивільною 

безпекою.  

Тобто логіка в тому, що на період особливого періоду вступники за переліком 

нижче, строковики і так далі, і так далі, можуть вступати за конкурсним іспитом, за 

вступним іспитом. Розширювати це на інспекторів з охорони праці, на ще якийсь 

там перелік і тим паче на правоохоронну діяльність я би не радив, колеги.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Ні, це насправді норма цього закону, це норма Закону "Про вищу освіту", 

тому ми до неї можемо вносити. Єдине, що я абсолютно погоджуюся, ми дивилися 

на галузь "Цивільна безпека", вона складається з 3 складових і частина з них взагалі 

не має відношення  до… Да. 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому, якщо в нас є редакційна правка щодо точного 

визначення галузі. 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То давайте тоді, тому що питання в колег було саме, чому 

немає національної безпеки і охорони державного кордону. Тому, шановні колеги, 

якщо немає заперечень чи хтось хоче з цього… Якщо ніхто не хоче з цього плану 

висловитися, з цього моменту…  

 

_______________. Володимир Євгенович підказує, можливо,  якраз таки ми  

правильно вчинили  спершу, не закріплюючи назву галузі, яка є нижчого порядку 

актом, тобто  постанови Кабміну, не закріплювати її в  законі. У нас є десь там  у 

чинному у нас медичні і педагогічні  спеціальності  так називаються. Але  точні 

назви:  01 – освіта і охорона здоров'я – 22.  От, можливо,  був певний сенс, треба  

подумати уважніше, тому що постанова…  

Поки, що там все правильно.  Поки що все о'кей. 



ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей, у мене тоді  питання. Питання національна безпека і 

безпека  державного кордону … 

 

_______________. Ввійде у  визначення воєнних наук.  Ввійде.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Увійде чи входить? Тут питання, дивіться…  у нас є… 

 

_______________. Якщо ми  пишемо в галузі  "воєнних наук", то це…  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Друзі, ви вводите поняття  "особливий період". Особливий 

період  цим законом не регулюється. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, він іншим законом  регулюється. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Конечно, ви уберіть слово "особливий період".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так мається на  увазі, що  саме в особливий  період вони 

звільняються від зовнішнього  незалежного оцінювання і вступають  за вступними 

іспитами. Тому тут  би варто  було зберегти, Іване Григоровичу,  я думаю. Питання 

в тому,  ми не регулюємо, що таке особливий період, але  ми тут і не описуємо, що  

таке особливий період, ми просто в цей  період дозволяємо.  (Не чути)  

Але в чинному законі.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г (Не чути) 

(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, Іване Григоровичу, справа в тому, що  ця норма вже є в 

чинному законі, ми її не можемо, ну, не бажано її чіпати насправді, ну, якщо вона є, 

хай вона поки... О'кей. 

Добре. Колеги, тоді... пане Єгоре, в мене останнє... 

 

_______________. Можна просто уникнути, ну, все-таки перелічити, але не з 

великої літери, для того щоб це не натякало на назву галузі в постанові Кабінету 

Міністрів, перелічити з маленької: воєнних наук, національної безпеки та... Як у нас 

там? 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Охорони державного кордону. 

 

_______________. Охорони державного кордону.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так воно так і пропонується.  

 

_______________. Але не з великої. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, не з великої. 

 

_______________. І без номеру, і без номеру. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І без номеру. Добре, ну, щоб можна було... щоб, о'кей, щоб 

нормативні документи нижчого рівня не фіксувати в законі. 

 

_______________. Потім будемо міняти назву галузі… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І не зможемо поміняти її в законі. 

 

_______________. Охорони державного кордону чи безпеки державного 

кордону? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це підтримується, шановні колеги? (Загальна дискусія)  

Да, ми просто додаємо: безпеки державного кордону і національної безпеки.  

Тоді давайте підтримаємо цю правку і проголосуємо, шановні колеги. Хто – 

за? Дякую. Одноголосно. Давайте наступну правку. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Так, колеги, дякую. 

Наступні дві правки - це були, ми там погодили, це була моя правка за 

підтримки Івана Григоровича. В них була така сама правка про призерів 

міжнародних учнівських олімпіад. Там потрібно було редакційно виправити два 

слова, то можете звернути увагу, правка 188 і 199, ми забрали "та/або" і залишили 

"вага бала за особливі успіхи особам, які є членами збірних команд України на 

міжнародних учнівських олімпіадах або є призерами четвертого етапу 

всеукраїнських учнівських олімпіад". Да, убрали словосполучення, ну, і нагадую 

вам, що про МАН не йдеться. Тобто... 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Заперечень немає. Тоді, якщо немає, то прошу підтримати і 

проголосувати. Дякую. Одноголосно. Наступна правка. 

 

ГРИШИНА Ю.М.  Наступна правка - 230. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте перейдемо до правки 230. 

 

_______________. Хвилиночку. У зв'язку із тим, що така правка про 

особливість, що такий пункт, який стосується особливих заслуг, значить, ще 169.... 

(Не чути)  

 

ГРИШИНА Ю.М. Так, а ми ж  внесли. (Шум у залі)  Да, так ми ж туди внесли, 

169-а… 

(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це все правки, які стосуються цих призерів. Колеги… 

(Загальна дискусія) 

 

ГРИШИНА Ю.М. Да, це вже правка, яка наша була від 5 депутатів, просто 

туди також автоматично воно вноситься. Вона не стосується вже моєї правки. Так, 

колеги,  все – переходимо до правки 230. Це правка, яка стосується мови освітнього 

процесу у закладах вищої освіти. Правка внесена народними депутатами 

Бобровська, Клименко, Шкрум, Василенко, Совсун, Рущишин, Макаров, 

Лозинський, Васильченко, Дубнов, Петруняк, Констанкевич, Калаур, Гузь, Клочко, 

Павленко, Геращенко, Климпуш-Цинцадзе,  Піпа, Наталуха, Аліксійчук.  

Мова йде про… Мова изначально закону передбачає, що коли мова йде про 

навчання іноземців, вони мають навчатися іноземною мовою. Ці депутати 

пропонують… Будь ласка, Наталія. 

 

_______________. Ці депутати пропонують, щоб навчання було для іноземців 

державною мовою або англійською, чи однією з мов Євросоюзу. Це те, що ми 

багато проговорювали на попередньому засіданні і те, що також було підтримано 

багатьма іншими фракціями, що мовою навчання має бути українська, англійська 

або мови Євросоюзу. Ми багато спілкувалися про те, що економічна вигода, яку 



автори в першому читанні пропонують, як представник міністерства назвав, не 

дуже чітко порахована в тому плані, що це не тільки вартість навчання, а і вартість 

коштів, яку вони тут залишають, що, в принципі, нереально порахувати. І про те, 

що більшість іноземців, які у нас є, це є Індія, Марокко. І людей, які, в принципі, 

потребують навчання російською мовою в Україні насправді дуже мало. І наша 

позиція є те, що коли ми навчаємо відповідно переліченими мовами, ми більше 

перебуваємо у глобальному, світовому контексті. Коли ж ми де-юре дозволяємо 

зараз вивчати російською мовою, ми, наша позиція є, що ми все більше 

приєднуємося до "руського миру" і підтримуємо, даємо можливість якби далі нам 

вилітати з світового контексту, а перебувати далі в контексті Російської Федерації, з 

якою ми маємо війну. Тому ми насправді на цій правці дуже наполягаємо. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги.  

Хто ще хоче про це поговорити? Так, звісно.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Пане голово, Сергію Віталійовичу, ми тоді домовлялися, 

що ви …в юридичному управлінні, знайдете формулювання, яке найбільш могло б 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підніміть правку до рівня першого читання, в якому вона 

була прийнята в першому читанні. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Мінімально конфліктна і юридично коректна.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Або правку, яка остання, яка врахована комітетом. 

Попередню. Підкомітетом, вибачте.  

 

_______________. (Не чути) …сторінка 101. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз вона звучить так: "Для іноземних громадян, осіб без 

громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або 

юридичних осіб, у разі створення окремих груп навчання може здійснюватися 

іноземною мовою. (крапка). При цьому заклади вищої освіти забезпечують 

вивчення такими особами державної мови".  



Юридичне управління взагалі не має юридичних зауважень щодо цієї норми. 

Єдине, що, ну, це політичне питання. Це не юридичне питання, і отут єдине, що 

вони рекомендували для того, щоб був дотриманий принцип юридичної 

визначеності, у разі створення окремих груп вони пропонують додати "які 

складаються виключно з іноземців або осіб без громадянства". Щоб не було так, бо 

в такій редакції, в якій вперше було запропоновано "у разі створення окремих груп", 

ну, окремі групи створено, а про те, хто буде в цих окремих групах, не написано. 

Тобто і тоді є ризик, що українські студенти будуть додаватися до тих груп. 

Тому юридичне управління для того, щоб був дотриманий принцип 

юридичної визначеності, воно просить додати "у разі створення окремих груп, 

(кома або в дужках) які складаються виключно з осіб… з іноземців або осіб без 

громадянства". Отака правка юридична.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Юридичне управління сказало, що така стаття буде 

коректною. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Воно сказало, що така стаття буде коректною. Прошу. 

 

БОБРОВСЬКА С.А. (Не чути) 

Дякую. Суперечить, зокрема, Закону "Про освіту" і Закону про мову, 

функціонування мови. Відповідно, а чому ще була апеляція пана Кириленка на 

попередньому засіданні - взагалі про виключення як компроміс, який міг би бути, 

правки, яка стосується і іноземної мови, іноземної або будь-якої іншої мови 

Євросоюзу. Можливо, до такого тоді треба рішення доходити? Тому що ви добре 

знаєте, що в сесійній залі почнеться великий політичний бунт, що у вашій фракції, і 

що насправді у фракціях, які знаходяться позаду вас, ну, і це буде знову черговим 

розколом, який нікому не потрібен.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хтось підніме бунт, хтось - не підніме. Це дискусійне 

питання.  

Щодо зауваження пана Княжицького. Це зауваження я передав Головному 

юридичному управлінню, яке сказало, що  воно не суперечить.  

 

_______________. Будемо просити роз'яснення окремо. 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, без проблем. 

 

_______________. Добре. У мене тоді пропозиція. Знаючи настрій більшості 

комітету, моя пропозиція також як по мотиваційному листу. Давайте, ми просимо 

як би, я думаю, міністерство, і в термін, наприклад, точно через рік подивитися, 

наскільки у нас багато людей цією можливістю скористалося, скільки груп було 

створено і яка економічна вигода країні від цього. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Без проблем. Більше того, я би наполягав на цьому. 

 

_______________. І я попрошу секретаріат і перше, і друге внести в протокол. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, щодо статистики, через те, що пані Наталія 

згадувала певні цифри, я вам скажу. Пане Єгоре, якщо можна! Дивіться, ми взяли 

статистику з Міністерством освіти скільки людей в Україні, скільки іноземців, які 

навчаються в Україні і якими мовами вони навчаються.  

Станом на 19-й рік українською мовою навчаються 17 тисяч 633 дитини. 

_______________. Іноземців. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це тільки іноземці, про мови навчання мова йде, виключно 

про це. Російською мовою - 20 тисяч 332, англійською мовою - 32 тисячі 705, що  не 

може не тішити, і, як недивно, четверта  мова навчання французька - 85 дітей. Десь 

з'явилась одна програма, очевидно, тому що  вона останні три роки була "1.26" - 85 

дітей. 

Це щодо кількості тих, хто  навчається зараз фактично в Україні. Вартість  їх 

навчання складає мінімально 2 тисячі доларів, не мінімально, а в середньому 

будемо  вважати 2 тисячі доларів, є 1,5, але є 4 і 5, нехай буде  2 тисячі доларів. 2 

тисячі доларів  на 20 тисяч дітей – це 1 мільярд, який отримують зараз за рахунок 

тих, хто навчається, іноземців, російською мовою в Україні, на свої спецфонди  

отримають університети щорічно.  Скільки отримують місцеві громади? Ми самі 

знаємо, скільки коштує життя, тому, в принципі, давайте не фантазувати на цю 

тему. Але для того, щоб прожити там один  місяць, це теж залежить від міста, але 

для того, щоб прожити один місяць у винайманій квартирі, то можете порахувати, 

скільки вони насправді залишають у місцевих  громадах.  



Тут же питання трішки про інше. Ми підняли, до речі, після нашого засідання, 

ми не говорили про це на минулому засіданні, бо не було цифр, просто я боявся 

помилитися, ми підняли все щодо загрози "руському миру". І я би окремо… 

серйозно, я би хотів, щоб ми знали принаймні ті цифри і це мали на увазі, коли ми 

взагалі будемо далі розглядати подібні питання. Ми підняли цифри, скільки 

українців навчаються за кордоном. І ми відкинули всі інші, подивились, скільки 

українців навчаються у Росії. 11 тисяч приблизно, трішки більше ніж 11 тисяч, 

навчається на стаціонарі в російських університетах. 7 тисяч… це без врахування, 

ми не маємо статистики, ще 7 тисяч навчаються на заочній формі. Це трагедія! 18 

тисяч наших українців навчаються там, і після 5 років навчання, коли вони 

повертаються… Я розумію, що, напевно, не всі повертаються назад, але ті, хто  

повертається, оце, напевно, більша загроза, як на мене, якщо чесно.  

І, знов таки, я би хотів ще один момент, у даному випадку один з аргументів, 

чому ми пропонуємо цю норму, окрім того, щоб не було дискримінації, на яку нам 

часто Венеційська комісія, до речі, звертає увагу, і в Законі "Про освіту" у 7 статті. 

Мову вони ще, здається, не розглядали. Це питання того, ті діти, які, ну, народилися 

в Україні, да, в той час, але зараз отримують паспорти в Автономній Республіці 

Крим або на Донбасі, ну, більшою мірою мова про тих, хто в Криму, наприклад, 

вони отримують не українські паспорти, на жаль. Вони отримують російські 

паспорти. І що для нас краще, якщо ми хочемо згодом реінтегрувати ці частини до 

нас: щоб ці діти поїхали в Казань, у Володимир, там в Санкт-Петербург чи ще десь, 

чи все ж таки ми їм дозволимо навчатися російською мовою, бо вони української 

можуть реально не знати, ну, і в Криму взагалі небагато людей знали українську 

мову і раніше? То оцю можливість їм дати на українських теренах і показати їм за 

цей час, за 5 років навчання, що Україна все ж таки інша, яку їм пропонують, і 

потім, коли вони повернуться до себе або не повернуться, це буде більше на 

користь України, як на мене. І ми можемо дистанційно або через вищу освіту 

взагалі підривати ідеологічні основи цього нашого північного сусіда. 

 

_______________. А в мене питання до вас і до Міністерства. Які прогнози, на 

скільки зросте кількість людей, які будуть... іноземці, які будуть навчатися з 

російською мовою в Україні? Зараз вони озвучили, що є 20 тисяч 332 людини. 

Скільки буде зараз? 

 



_______________. Давайте я трошки здалеку спробую зайти, тому що, ну, 

голова комітету озвучив уже економічну вигоду, це пряма економічна вигода. 

Можна, в принципі, теж такими самими способами порахувати непряму: за житло, 

харчування і супутні ще їхні витрати тут в Україні.  

Ми говоримо про щонайменше 10 відсотків спецфонду наших університетів. 

Для деяких університетів це не 10 відсотків, а набагато більше, тому що 

концентрація іде по кількох містах. Якщо ми забираємо, ну, цю норму, ми 

опиняємося в ситуації, коли ми далі можемо заплющувати очі, в нас будуть 

змушувати, намагатися примусити університети закрити ці програми, університети 

будуть втрачати ці кошти.  

Коли ми будемо виходити з тези про те, що нам треба підвищити зарплату 

викладачів, ми не можемо сказати, що ми робимо все для цього можливе, тому що 

ми, чесно кажучи, ну, такими кроками пропонується, мовами там ЄС, без російської 

ми знижуємо зарплати викладачам.  

Далі. Як би спрогнозувати подальший рух? Весь цей ринок, він 

кількамільярдний. Кожен той, хто вибув від нас і у нас не навчається, буде 

навчатися в Росії чи в Білорусі. Відповідно це  економічна конкуренція. Якщо 

хочете, це економічний патріотизм. У нас є перспективи експансії – Казахстан, 

Киргизстан, Узбекистан - через те, що саме ці країни зараз не такою мірою 

представлені, як могли би бути представлені. Якщо ви подивитесь, скільки казахів 

навчається в Москві і Санкт-Петербурзі - міста, які набагато є дорожчими за наші 

українські міста, - і відповідно програватимуть конкуренцію просто по цінах.  

Ми можемо там розширюватися. Питання, яке задає пані Наталя, напряму 

залежить від реформи системи набору. Це трошки інший аспект, ніж норма, яку ми 

обговорюємо, але тут мусить бути досить-таки відчутна реформа по ролі 

правоохоронних органів і наших дипломатичних представництв в цьому наборі.  

Якщо ми почнемо проактивну роботу по рекламі по залученню студентів і якщо ми 

усунемо або зменшимо роль правоохоронців в цьому наборі, наші обсяги значно-

значно зростуть.  

 

_______________. Можна ще менісказати ? Чи у вас питання ще, пані…  

 

_______________. Ні, я хотіла подякувати за відповідь. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Іване Григоровичу, прошу.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Я вибачаюсь. У мене запитання таке. Ймовірність дуже 

висока того, що Венеційська комісія дасть свій вердикт по цьому питанню. Згадайте 

попередній закон, який був вердикт Венеційської комісії по мовному закону? 

Згадайте.  

 

_______________. Негативний, про те, що дискримінація російської мови.  

 

_______________. А в даному випадку цілком підтримує редакцію першого 

читання, яка не є дискримінаційною.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Була з негативною конотацією. 

 

_______________. Висновки були з безліччю рекомендацій розширити, 

причому рекомендаційна частина включає особливу увагу щодо російськомовних 

шкіл. 

(Загальна дискусія) 

 

_______________. Якраз ми на них і наступаємо зараз, на ці граблі.  

(Не чути) 

 

ГРИШИНА Ю.М. Колеги, знаєте, ми ж всі з вами законотворці і одночасно 

політики. Ми знаємо, що питання про мову – це чисто політичне питання, ми 

розуміємо тут чому. Але як законотворці ми повинні, я так думаю, почати думати 

вже про економічний розвиток нашої країни, про її конкурентоздатність, у тому 

числі і в сфері надання освітніх послуг.  

Що стосується Венеційської комісії, дійсно, це теж є дуже серйозний 

аргумент, коли вони чітко визначили, що, коли ми говоримо тільки про мови 

Європейського Союзу, ми говоримо про дискримінацію російської мови. Це факт. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми говоримо про дискримінацію інших мов, якщо 

зазначаємо мови в якомусь переліку, ми говоримо про дискримінацію всіх інших 

мов. Мова не йде там про якусь конкретну. 



ГРИШИНА Ю.М. Так, якщо відкинути політичний аспект і ту ситуацію, яка 

на сьогодні є в країні, нам потрібно думати про те, що нам цю країну розвивати. Ми 

не можемо постійно ходити біля цього питання, не думаючи, тому що воно нам не 

дає, нашій країні, зробити ривок, той економічний ривок, заради якого ми всі 

прийшли в парламент: економічний, соціальний і так далі.  

Ми всі, ми говорили на минулих засіданнях, да, що, окрім ось того 

проблемного аспекту російської мови, в нас є проблемний аспект венгерської, 

румунської мови, угорської мови. Це питання теж є, ця проблема теж є. Я не 

розумію чому ніхто не говорить про це, так. Ми повинні, у нас повинна бути країна, 

яка не повинна містити, ми повинні виходити вже на цей рівень, вже пройшло 6 

років, щоб не було в нас ніяких дискримінаційних моментів з приводу мов, і надати 

можливість іноземцям обирати самостійно, навчаючись, враховуючи ту правку, яку 

зараз пропонує внести Сергій Віталійович, про те, що мова йде тільки про 

іноземців, які навчаються в окремих групах, мова не йде про жодне запровадження 

для українців навчання на російській мові.  

І я ще одне хочу сказати, що я є професором Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка юридичного факультету. У нас навчається 

багато іноземців, і в нас є проблема, коли от ви говорите про студенів з Марокко, 

так, це інша категорія. Коли ми говоримо про студентів з Азербайджану, з 

Киргизстану, з Туркменістану, з Грузії, з Ізраїлю і з Росії, коли зараз 

обговорювалося питання, що в нас отримують українці російські паспорти, ми теж 

можемо залучати їх до навчання в нашій країні, коли вони будуть знати, що вони 

можуть навчатися на російській мові, тому що вони не знають української мови.  

І в продовження того, університету Шевченка. В нас є проблема, всі, кого я 

перерахувала, вони не можуть навчатися на англійській мові, не знають, і одиниці з 

них знають мову англійську, і одиниці знають, на жаль, українську мову, і це 

зрозуміло. І ми вимушені, коли я заходжу в аудиторію, я не можу, в мене немає 

іншого виходу, мені складно, розумієте, вони не розуміють ні англійську, ні 

українську мову. Я… Єдиний вихід надати їм якісні освітні послуги – це 

здійснювати навчальний процес російською мовою. Це факт. Давайте не будемо 

говорити про те, чого немає, якщо це є. І це не те, що, я вам кажу про те, що я 

вичитала в якійсь статті, це факт, це моє кожноденне викладацьке життя.  

І тому, можливо, давайте, може, з вами дещо змінимо ракурс з політичного 



питання на економічного  розвитку  нашої країни, розширення можливостей, щоб  

іноземці  з усіх країн світу мали  можливість  приїжджати до  нас  і обирати  собі 

вільно будь-яку  мову, яку вони бажають, на якій  вони бажають навчатися. Невже 

ми не можемо надавати таку можливість,  як  відбувається в  усіх країнах світу.?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Юлія.  

Колеги,  пам'ятаєте, що нам через  45 хвилин треба бути в залі? Тому, да, 

якщо можна,  давайте ще короткі  питання  були. Сергій Валерійович, прошу. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Так, дякую, Сергію Віталійовичу. У мене запитання, 

мабуть, і до розробників, і до Єгора. Ми, як і в питаннях з філіями, так і мій 

маленький  внутрішній демократ, якого я плекаю, все ж таки не за такі от норми, які  

дискримінаційні певною мірою, хоча логіка зрозуміла, чи можемо ми зробити якісь 

стимули для тих  вишів, які будуть  все ж таки переводити навчання своїх студентів 

поступово з російської мови на українську? Чи можемо ми запропонувати це? Мені 

здається, це було б певною мірою компромісна історія. Тобто ми не забороняємо, 

але  ми все ж  таки кажемо: навчайте  українською - і будемо вам від цього  класно.   

 

ГРИШИНА Ю.М. Добре, так це може бути  стимул для вузів, а що  

студентам-іноземцям робити, які не знають?  

 

_______________. Поступово, Юля, поступово, це історія не на один рік. 

 

ГРИШИНА Ю.М. У нас же передбачено: забезпечити вивчення державної 

мови.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, якщо можна, я зрозумів, про що мова і, мені 

здається, до речі, це дуже слушною думкою, запровадити механізм, о'кей, в разі, 

якщо  ми приймаємо, що всіма  іноземними мовами, запровадити  механізм якогось  

фінансового стимулювання або якогось іншого стимулювання до переходу все ж 

таки на українську… 

 

_______________. Так, хто вчиться  українською, дешевше, ніж  російською, 

за російську - надбавка. 



_______________. О, дивіться, трішки дискримінаційно, але може бути.  

 

ГРИШИНА Ю.М. До закінчення війни. 

 

_______________. Колеги, коротко і по суті. Можна будь-які заходи, як тільки 

ринок буде обілюватися, дуже багато можливостей з'явиться для того, щоб іноземці 

отримували знання української культури, української історії, України, і дуже-дуже 

багато інших речей. Як тільки ринок обілиться. Повірте, вони стільки послуг 

сплачують в сіру, що вони не відмовляться від знайомства з  Україною і мовою, 

якщо реально буде білий ринок. 

 

_______________. Єгор, це не  про  іноземних студентів - це про виші.  

 

_______________. Сергій, я тобі поясню. Реально, їм треба дати не лише 

стимул, але і щоб можна було на цьому заробляти, а вони не проти за це платити. 

Реально вони не проти за це платити. Просто, щоб це було ще в додачу тому 

заплати, цьому заплати і так далі, у них просто не залишається грошей. А так 

можна, можна і ця норма буде якраз таки діяти про те, що вони паралельно 

вивчають, ну та друга частина, українською мовою вона буде діяти. Просто для 

того, щоб створювати економічні умови для цього, треба обілити ринок. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей. Олександре Анатолійовичу. 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Кілька слів. Колеги, я вважаю, що тут дуже конструктивний 

підхід в цьому питанні і з боку міністерства, і з боку комітету. Але я хотів би 

висловити власну думку. І я радився з колегами у фракції. Повірте, ніякого 

політичного бенефіціару в парламенті стосовно, якщо ми дозволимо туркмену 

вивчати теоретичну механіку російською мовою, не існує. І якщо ми будемо 

виходити з того, що ми це заборонимо, то не будуть посилені якісь державницькі 

позиції або українська мова щось переможе в чергове. Я вважаю, що ми повинні 

йти таким шляхом постійно моніторити ситуацію. І я переконаний в тому, що буде 

зростати невпинно кількість студентів, яка буде мати бажання вчитись англійською 

мовою, оскільки ми пропонуємо нормальну цінову політику, ми пропонуємо 

відносно конкурентоздатний рівень знань і навичок, які вони тут отримують, і 

диплом, який отримується в Україні.  



Тому на сьогодні, на сьогодні я вважаю, що необхідно нам піти саме таким 

шляхом, оскільки це перемога саме економічної ідеї над якимись 

псевдонаціональними інтересами. Я ще раз підкреслюю, ну, я не знайшов, ми з 

Сергієм дві години тому мали спілкування, ну, повністю нейтрально. Что (вибачте 

за російську) что мы выигрываем? От якщо ми будемо  брати там "Опозиційну 

платформу", яка одна номінально може якось там десь розраховувати на політичний 

зиск від запровадження російської мови? Аж нічого. Оскільки ми орієнтуємось на 

іноземного студента, який інвестує в нашу економіку. Тому я просив би саме цим 

керуватися. І бачу, що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Анатолійович. 

Колеги у нас вже 15.20, у нас ще одне питання і 40 хвилин до зали. Я хотів би 

останнє, якщо можна, слово щодо цього сказати.   

В нас, знаєте, коли ми тут розглядаємо деякі моменти, ми часто не 

звертаємось до спільноти, до академічної спільноти. Так вже сталося, що в суботу… 

в п'ятницю я був у відрядженні, і в суботу потратив в Запоріжжя, там, де були 30 

ректорів, близько 30 ректорів, може, трішки більше, найбільших університетів 

України, абсолютно з різних міст. І буду відвертим, у нас була дуже відверта 

розмова. І ми прямо їх запитали про те, що "колеги, дивіться у нас є такі 

можливості, нам буде дуже важко політично проводити подібні питання. Ми 

розуміємо прекрасно, що нам за це буде, да, від деяких політичних сил. Ми 

усвідомлюємо цей момент". Але при цьому у нас було запитання до закладів вищої 

освіти: вам це потрібно? Бо якщо вам це потрібно, то ми готові брати на себе 

відповідальність за це рішення. Бо якщо вам це не потрібно, ми не будемо 

наражатись на небезпеку і на конфлікт з іншими політичними силами, тим більше з 

таких спірних політичних питань. І, ви знаєте, жоден ректор не сказав, що йому це 

не треба. Вони всі сказали: так, ми розуміємо, ми хочемо розвиватися, ми хочемо… 

нам треба розвиватися. І ми готові відкушувати шматок пирога російськомовного 

світового ринку освітніх послуг якраз в Росії. От в них ми готові відкушувати цей 

шматок. Тому для нас думка спільноти також важлива, і ми також її враховуємо. 

Колеги! Пані Соломія, давайте, якщо можна, останнє. І ми … 

 

БОБРОВСЬКА С.А. Я не член комітету, на жаль, не можу.  



Декілька речей. Перший нюанс. Я сумніваюсь, от до колеги крайньої справа, 

що туркмен, який вчиться в Тернопільському медичному університеті відрізняється 

від одеського, можливо, тільки  від інтенсивності навчання в них різниця. Але що 

один, що інший здатен вчити україномовну, не знаю, хірургію, і іде в Тернопіль 

вчитися за нею. Ця правка в більшій мірі стосується Південно-Східної України, ми 

добре розуміємо. І дуже часто саме російськомовні викладачі мають проблеми з 

українською начиткою лекцій, в зв'язку із чим українські студенти не мають 

можливості українською отримувати пари, що теж важливо. Я думаю, що ви дуже 

часто і давно чуєте про ці моменти, конфлікти і так далі. 

Другий момент. Коли МОН рахує збитки, як на мене, і, мабуть, тут я буду 

мати право озвучувати від імені своїх колег, які підписували правку, про те, щоб 

сюди… ми на минулому засіданні говорили, сюди студенти їдуть через, власне, і 

зокрема, і ціну навчання, а не через мову, якою вони їдуть тут навчатися. Тому це 

не є коректний підбір витрат коштів, так. І десять країн, топ-десять країн, які 

підлягають під приїзд сюди на навчання, Туркменістан і Азербайджан, теж не 

мають мову російську як рідну, всі інші – це англомовні країни. Це другий момент. 

І третій нюанс. Я не згідна, що ми тут всі політики. Для мене найбільший 

виклик бути державником. Я не можу ......... покласти, що війна у нас триває, але 

мусимо розвиватися. Ні, у нас війна триває і невідомо, скільки ще буде тривати. І це 

наша задача всіх нас – стати в першу чергу державниками і поставити семантичний, 

зокрема, кордон з східним сусідом.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. Скажіть, от я не можу не відрефлексувати, а 

коли у нас іде війна і 18 тисяч українських студентів відвозять в Росію від 4 до 5 

мільярдів гривень, ми  як, з цим боремося? 

 

_______________. .... можемо боротися. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я, от вірите, я був би дуже радий. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

 



ПІПА Н.Р. Я дозволю ремарку перед голосуванням, що давайте за рік 

вернемося до цього питання. Голова пропонував, може, слухання комітетські, може, 

інші питання. Давайте порахуємо, скільки викладачів також за цей час не вивчили 

українську мову, вивчили російську, або навпаки перейшли, може, ми позитивну 

динаміку побачимо. І я просто хочу сказати, що втрати від цього нам порахувати 

значно складніше, коли ми все-таки дозволимо російську мову, і які, власне, 

семантичні в нас будуть втрати. Але давайте принаймні за рік проаналізуємо. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Наталя. 

Є тоді пропозиція. перед тим, як ми зараз розглянемо правку, є пропозиція: 

зараз доручити Міністерству освіти і науки зріз тотальний, інформаційний, 

аналітичний, щодо умов навчання, щодо кількості програм, за якими навчаються, і 

так далі, і тому подібне, щоб ми зараз розуміли повну картину щодо використання 

іноземних мов в Україні.  

І є пропозиція через рік, це буде грудень, нехай буде грудень, можна трішки 

раніше, ми вже все одно будемо мати цифри, давайте… Ну, восени після набору, 

наприкінці жовтня, наприклад, можемо вже почати планувати, зробити ще один 

аналітичний зріз для того, щоб порівняти картину. Якщо ми будемо бачити, що ця 

норма не спрацьовує, є пропозиція тоді до неї повернутися законодавчо.  

Іван Григорович, прошу. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. А якщо піти від зворотного? Дійсно, ви бачите, яка 

дискусія іде? Рішення в сесійному залі буде політичне прийматися  і я можу, як 

кажуть, уже спрогнозувати, яке воно буде. Хотілось би, що хороший закон, 

реформаторський, в багатьох проривний закон, все-таки хочеться, щоб набрав 

понад 300 голосів. Це було б компліментом комітету і величезній роботі, яка була 

зроблена. Все-таки від зворотного піти, через рік цю статтю ввести. Не подивитися 

досвід її використання, а через рік ввести, після того як вивчимо детально ситуацію, 

практику реальна використання того, що зараз є. Зараз же не смертельна ситуація?  

Все рівно ж… 

 

_______________. Щоб ця правка не стала каменем спотикання, що за цей 



закон не проголосують достатньо, да? 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Ні, одну хвилиночку. Зараз ми її знімаємо. Пам'ятаєте, ми 

минулого комітету, я пропонував зняти взагалі. Питання врегульоване 

Конституцією і діючим Законом про мову. Ми його еле-еле видихали. Нічого не 

міняти. Практика заставить нас через рік, що, друзі, ні, норму треба вводити, бо 

інакше нам не жити. Подивимося, як ситуація складається, знизу якщо піде, 

правильно Сергій Віталійович сказав, що 30 ректорів були, от вони сказали. 

Хотілось би, щоб було звернення масово до депутатів усіх фракцій, що, да, без 

цього неможливо. Оце рік на це присвятити. Глибше влізти, міністерство щоб 

попрацювало глибше. І цю статтю потім як окрему поправку до діючого закону, 

ввести цю статтю, через рік, через 2 роки, подивитися як. Від зворотного піти, не 

зараз - в лоб. зараз в лоб ми наберемо 240 голосів в залі і величезний мітинг. 

Величезний мітинг в залі, це мітинг буде.  

 

_______________. Іван Григорович, а як ми зможемо провести, от просто є 

проблема, як ми зможемо провести дослідження, наприклад, за цей рік, коли зараз 

це відбувається неофіційно? Розумієте? От як можна, ми, в нас немає… якщо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, я боюся, що це насправді, знаєте, це як 

порівнювати: ти краще будеш бігати до того, як собі стрелиш в ногу ,чи після того, 

знаєте. І отут в даному випадку мені дуже… я боюся, що якщо ми зараз, наприклад, 

цього не зробимо, не дамо цієї можливості, то ми спочатку стрелимо собі в ногу, а 

потім будемо дивитись, чи зможемо побігти, чи не зможемо. Я боюся, щоб так не 

сталося. Тому що ми зараз, ми хочемо обмежити - і потім подивитись, чи не 

потрібно знов-таки розширити. Або ми все ж таки дамо можливості - і через рік 

подивимось, чи може ми зря дали можливості, дарма? 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Ще одне питання: коли цей закон розглядається?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поки що він стоїть на четвер. Але, можливо, він буде 

перенесений на наступний тиждень. 

 



КИРИЛЕНКО І.Г. Сергію Віталійовичу, теж пропозиція практична. Мені 

здається, що і ректорська спільнота, яка в цьому найбільше, ви правильно сказали, 

найбільш зацікавлені ті люди, які зараз… правильну ви аргументацію привели, що 

ми змушені, бо нам вижити неможливо. Не приводьте таку аргументацію, вона 

принижує нас. Це ми ж голосуємо за эту нищету. Ми що не могли 3-4 мільярди 

знайти на освіту іще? Вибачте, ну, не аргументація це. Аргументація політиків буде 

сильніша в залі, ніж ці 1 чи 3-4 мільярди, буде сильніша. І повірте з такими 

ораторськими задатками в залі буде тих, хто буде голосувати "за", будуть голови 

нахиляти. Я просто зал знаю вже за 20 років. 

То я до чого веду. Поставити туди, під кінець. А до того часу, у нас 

мажоритарщиків багато, і в інших фракціях, і ті, хто по партійних спискам в інші 

фракції обиралися, звернення повинно бути ректорської спільноти до політиків у 

залі, що сьогодні вони несуть відповідальність за те, що буде: "руський мир" чи 

буде українська ідея. Хай аргументують, що, да, це сьогодні потрібно для України і 

це Україні буде вигідніше. Бо ми поки що у цьому, як кажуть, середовищі тільки 

дискутуємо. Ви були у Запоріжжі і відчули, що це так. Треба, щоб всі фракції це 

відчули, що це так, щоб у залі було понад 300 осіб.  

Я маячу на те, що юридичне управління виписало норму, що от так. Буду 

переконувати фракцію. Але аргументів знизу було б непогано, як би було більше. 

Перенести на третій тиждень голосування, адже за третій тиждень все-таки 

спільнота повинна та, яка зацікавлена, повинна звернутися до депутатського 

корупусу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іване Григоровичу. Досить слушно.  

Взагалі треба частіше їздити все-таки на виїзні засідання комітету. Будемо 

частіше відчувати зі своїми ідеями, частіше відчувати спільноту і чим вона дихає. 

Колеги, щодо нашої правки. Нам через 20 хвилин… через 30 хвилин 

повертатися в зал, а в нас ще є… 

 

ГРИШИНА Ю.М.  Декілька правок ще є.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які? Дивіться… Ні, ні, ні. В мене інша пропозиція. Всі 

правки, вони однотипні. Або правка…  



_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А можна ми… Це до мови? Давайте повернемось, давайте 

завершимо з цієї, а потім у нас ще буде одна правка, здається, з англійської мови, 

да? Колеги, в мене є пропозиція. У зв'язку з тим, що в нас до цієї статті, до цієї 

норми, яку ми пропонуємо змінити, є декілька правок однотипних, вони все одно 

будуть підніматися в залі на підтвердження, на голосування, тому є одна 

пропозиція. Давайте спробуємо проголосувати. Якщо ми підтримаємо, ту норму, 

яку запропонували автори законопроекту (поверніться до неї, прошу) спільно з 

юридичним управлінням в тому формулюванні, яке ми проговорили, якщо вона 

підтримується, то всі інші правки відхиляються автоматично, бо вони інші, і вони 

будуть шукати підтримки в залі, і зал буде визначатися. Якщо зал визначиться, що 

це буде якась інша правка, це стане частиною закону.  

 

_______________. Додати ще те, що ви говорили: додати до норми, що окремі 

групи, в яких є тільки іноземці або особи без громадянства.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Секретаріат записав тоді формулювання, яке запропонувало 

юридичне управління? Да. В разі створення окремих груп, які складаються 

виключно з іноземців та осіб без громадянства.  

Ну, що, колеги, якщо… давайте підтримаємо і проголосуємо.  

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Або осіб без громадянства. Да.  

Шановні колеги, я ставлю на голосування цю правку, прошу її підтримати і 

проголосувати.  

8 – за. Хто – проти? 2 – проти. Хто – утримався? Іван Григорович утримався.  

Добре, колеги, дякую вам за прийняте рішення по, справді, складному 

питанню. Я думаю, що ми ще в залі з ним попрацюємо обов'язково.  Дякую.  

Пані Юлія, у нас залишилась остання правка, да, здається? Давайте…  

 

ГРИШИНА Ю.М. 245-а, дуже коротко. 245-а. Пані Наталя, там мова була теж 

про можливість вивчення відповідних дисциплін державною мовою. 



_______________. Іноземною мовою, англійською мовою. Державною є. 

Пропозиція була така, якщо формулювання підходить: заклад вищої освіти має 

право прийняти рішення про викладання однієї, кількох або усіх дисциплін, 

виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів англійською 

мовою за умови, що усі здобувачі освіти, які вивчають відповідні дисципліни, 

володіють англійською мовою на достатньому для цього рівні. У випадках, якщо 

дисципліни, які викладаються англійською мовою, вивчає (чи вивчають) особа 

(особи), яка не володіє англійською мовою на достатньому рівні, заклад вищої 

освіти забезпечує переклад державною мовою. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте шукати інше формулювання слову "достатньою 

мірою". Я поясню. 

 

_______________. "Достатній рівень". 

 

ГРИШИНА Ю.М. Да, я поясню, тому що юридичне управління нам якраз в 

це… і, як правило, показує на ці моменти, що це юридично не до кінця визначено.  

 

_______________. Я пропоную тоді просто: "володіють англійською мовою". 

Тут поставити крапку, не вказувати, на якому рівні. "У випадках, якщо дисципліни, 

які викладаються  англійською мовою, вивчає (вивчають) особа (особи), які не 

володіють англійською мовою… - можемо тут без "достатнього рівня", - заклад 

вищої освіти забезпечує переклад державною мовою". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У мене знову питання: а що таке "володіють англійською 

мовою"?  

 

_______________. Давайте вкажемо, якщо є принаймні одне звернення від 

студентів… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О, це про те, що ми говорили як можливість. Давайте, може, 

як … "дозволяється англійською мовою" (крапка), а в разі, якщо є звернення 

студенів, то тоді дублюється українською мовою". Чи як у нас була в... 

 

_______________. Так, якщо є звернення від студентів, які не володіють 



англійською мовою, які, там... чи там які не володіють англійською мовою… 

(Загальна дискусія) 
 

_______________.  А скільки звернень? Одного звернення достатньо? 

 

_______________. Давайте напишемо: принаймні одного студента. Давайте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте. Якщо є звернення принаймні одного студента, то 

тоді все дублюється українською мовою.  

Це буде юридично вменяемая формулировка? 

 

_______________. Я думаю, що так. Ми зараз сформулюємо ще раз це, 

узгодимо. 

(Загальна дискусія) 

 

_______________. Якщо є звернення від одного найменше... 

 

_______________. Чи більше студентів... 

 

_______________. Да, або звернення від одного або більше студента, да.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Письмове звернення, якщо є письмове звернення від одного 

або більше студента… 

 

_______________. За умови принаймні звернення від одного чи більше 

студентів, письмове звернення від одного чи більше студентів, заклад вищої освіти 

забезпечує переклад держаною мовою. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, немає заперечень щодо цієї правки?  

Давайте, прошу тоді підтримати і проголосувати. Дякую. Одноголосно. 

Ми завершили 2299? 

 

ГРИШИНА Ю.М. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, тоді є проект рішення Комітету з питань 

освіти, науки і інновацій про те, щоби рекомендувати Верховній Раді України 

відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради 



України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

(реєстраційний номер 2299), поданий народними депутатами Бабаком, Гришиною, 

Коваль, Вороновим, прийняти за основу і в цілому. Доповідачем на пленарному 

засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити голову комітету 

Бабака. Прошу підтримати і проголосувати за рішення комітету. 

Дякую. Одноголосно. Дякую, колеги. Ми розглянули перше питання. 

В нас є друге питання порядку денного: про конкурси на присудження Премії 

Верховної Ради України молодим ученим та призначення іменних стипендій 

Верховної Ради для молодих вчених – докторів наук. Доповідач - Колюх Валерій 

Вікторович. 

Зможемо його пройти швидко, колеги? 

 

КОЛЮХ В.В. Я думаю., що зможемо. Я багато часу не займу в членів 

комітету.  

Як відомо, на наш комітет покладено повноваження щодо здійснення 

організаційної роботи з конкурсного відбору номінантів на премію і стипендіатів. І 

завчасно робочою групою було надіслано вам на персональні е-mail пропозиції 

щодо затвердження інструкції, а також щодо створення об'єднаної конкурсної 

комісії з присудження Премії Верховної Ради молодим вченим та іменних 

стипендій, а також затвердження експертної оцінки подання на здобуття іменних 

стипендій та на здобуття і присудження Премії Верховної Ради України.  

Тому я думаю, що всі ви мали можливість завчасно ознайомитися із цими 

пропозиціями. І якщо є якісь в кого пропозиції, по ходу ми можемо їх розглянути, а 

ні – то давайте затвердимо, вже час такий, що кінець року, і цих стипендій і премій 

ніколи не затвердимо, якщо так… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, у нас був час розглянути. Всі отримали на 

електронну пошту. Секретаріат може сказати, чи були пропозиції, зауваження від 

народних депутатів.  

 

_______________. (Не чути) 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, якщо немає заперечень, то тоді давайте 

підтримаємо рішення. 

Дякую. Одноголосно. 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завтра ми працюємо над трьома законопроектами Інни 

Романівни. І у нас два проекти рішення по комітетських слуханнях, які були… і по 

круглому столу, який проводила пані Гришина, і по комітетських слуханнях Сергія 

Валерійовича. 

 

_______________. Якщо підійде моя пропозиція законів, які теж, може, 

швидко, завтра встигнемо розглянути. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, давайте. 

Дякую, колеги. Давайте повертатися до залу. Дякую всім за плідну роботу. 


