
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

03 березня 2021 року 

Веде засідання Голова Комітету БАБАК С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, доброго дня! Розпочинаємо засідання 

Комітету з питань освіти, науки та інновацій. В порядку денному сьогодні сім 

питань. 

Питання перше. Проект Закону про внесення змін до деяких Законів 

України щодо присудження наукових ступенів. 

Друге. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

окремих питань діяльності ліцеїв та забезпечення доступності повної загальної 

середньої освіти. 

Третє. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної 

профільної середньої освіти. 

Четверте. Проект Закону про внесення змін до статті 32 Закону України 

"Про повну загальну середню освіту" щодо доступності повної загальної 

середньої освіти. 

Президент'яте. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення конституційного права громадян України на 

здобуття повної загальної середньої освіти. 

Шосте. Про затвердження складу Робочої групи з доопрацювання проектів 

законів 4477, 4477-1. 

І сьоме. "Різне". 

Чи є у когось доповнення чи зауваження до проекту порядку денного?  

Якщо немає, прошу підтримати і проголосувати. Дякую, бачу, одноголосно. 

Володимир Воронов? Ви – одноголосно. Дякую, колеги. 

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

України щодо присудження наукових ступенів (реєстраційний номер 4667-1), це 

друге читання. 
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Шановні колеги, через те, що доповідаю я, є пропозиція піти таким чином, 

як ми йшли по інших законах. Ми беремо таблицю правок до другого читання, 

вона у всіх у вас є, і пропонуємо піти по висновках. По кожній правці, по 

висновках робочої групи, яка працювала. Якщо не буде заперечень, ми просто 

затверджуємо фінальну редакцію. Я вас попрошу вимкнути телефони зараз, 

колеги, поставити у беззвучний режим для того, щоб нам не заважало працювати. 

Це великий закон, там 211 правок. Ми би хотіли комітет провести оперативно 

через те, що більшість питань узгоджено. Давайте тоді підемо по правках і будемо 

їх… А потім проголосуємо за всю таблицю, якщо ви не заперечуєте. Нема 

заперечень? 

Отже, поїхали. Правка 1 Наталії Романівни Піпи. Частково врахована. 

Немає заперечень?  

Правка 2, Мінько. Врахована. 

Правка 3, Мінько. Врахована. 

Якщо є одразу по фінальному тексту законопроекту, якщо є питання, 

давайте одразу піднімати руку, брати слово. І ми будемо визначатися. 

Правка 4 Гришиної. Врахована редакційно. 

Правка 5. Врахована. 

Правка 6. Олександре Анатолійовичу, відхилена. 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми вже це бачили зараз? (Шум у залі) 

Це після 5-ї, да, я так розумію? Чи з якої 1-ї? А, 3.1. (Не чути) 

Немає заперечень, колеги? Дякую. Врахована. Ми тоді рішенням комітету 

цю правку оставляємо. 

Правка 5 така сама, да, теж у нашій редакції викладається. Немає 

заперечень? Врахована. 

6-а (Олександре Анатолійовичу, вибач) відхилена. 

7 правка Гришиної. Врахована редакційно. 

7 правка Гришиної. Врахована. 

8.1. Комітетська правка. Ми викладаємо в редакції, яка зазначена в 

фінальному тексті. 
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КОЛОС Т.М. Пане голово, дозвольте Міністерство культури та 

інформаційної політики. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. З приводу якої правки? 

 

КОЛОС Т.М. 8.1.  

Це стосується доктора мистецтв. Мене звати Тетяна Колос, експертна група 

з мистецької освіти Міністерства культури та інформаційної політики.  

У мене є два суттєвих застереження щодо цієї редакції, яка пропонується. 

Перша застереження стосується того, що тут йдеться про атестацію 

………………………..  і йдеться про публічний захист …(Не чути) Насправді 

захист творчого мистецького проекту відбувається у два етапи, і вони можуть 

бути розірвані в часі. Перший етап – це сам безпосередньо проект. Другий етап – 

це… (Не чути)  

Другий момент серйозний, це з приводу того, щоб… Тут написано, що 

підготовлено освітню програму третього рівня вищої освіти відповідної галузі 

знань. …(Не чути) Тому велике прохання записати… (Не чути)  

І загальне застереження. Далі, після того, як зміниться текст першого 

читання, далі всі процедури, які стосуються забезпечення якості, визначені цим 

законом виключно для доктора філософії. Фактично всі процедури забезпечення 

…(Не чути) Це можна вирішити двома шляхами або тоді знову по всьому тексту 

прописати доктора мистецтва, або… (Не чути) Варто було би оцю частину третю 

доповнити ще або абзацом, або реченням, що ті питання, які стосуються якості, 

регулюються порядком здобуття ступеня доктора мистецтва. ………….. чому ця 

історія може виникнути. Тому що, коли ми приходимо з підзаконним нормативно-

правовим актом до Кабміну або до Мін'юсту, перше, що юристи Мін'юсту і 

Кабміну питають, а де ця норма в законі. Якщо у нас не буде права ці норми 

розширювати в цьому документі, ми фактично залишимося… (Не чути)  

Я буду дуже вдячна. Це позиція міністерства, і ми будемо дуже вдячні, 

якщо… (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Тетяна Миколаївна. Ми почули. 
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Перше питання, яке зараз обговорювалося, і перше застереження, яке було у 

міністерства, це те, що є в два етапи захист мистецьких проектів. Я не бачу в 

цьому, насправді, проблеми. Це вам не заважає транслювати… Тетяна 

Миколаївна, ми вдвох не можемо говорити одночасно. Тому давайте, якщо ви не 

проти, я завершу, а потім ви скажете, прокоментуєте. 

Отже, я не бачу в цьому проблеми, тому що, якщо вам потрібно, ви можете 

транслювати обидва, це ніщо не заважає, я не бачу в цьому, насправді, проблеми. 

Якісь застереження з цього приводу є? Пані Тетяно, вас не чутно. Да, 

увімкніть, будь ласка, мікрофон. 

 

КОЛОС Т.М. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Заходи з публічного захисту чи публічний захист, чесно 

кажучи, я не бачу принципової різниці. 

 

КОЛОС Т.М. У нас може бути різниця … (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А яка у вас може бути різниця?  

Дивіться, давайте покладемо це на підзаконні акти, я не бачу в цьому 

насправді проблеми, відверто. 

Дивіться, може бути в два етапи, може ж бути і в один етап. Якщо ми 

пропишемо два етапи, це буде надмірне регулювання, тому що ми просто там, де 

в один етап, ми його автоматично розбиваємо на два. 

Дивіться, я не бачу проблеми, чесно кажучи, в цьому питанні і в цьому 

формулюванні. У мене є питання до Національного агентства про акредитовану 

освітню програму третього рівня з галузі знань. Чи варто замінити на 

спеціальності? Варто? 

 

_______________. Сергій Віталійович, ми якраз про це говорили, бо це 

питання піднімається так само і в іншій статті. Акредитується за спеціальністю, 

мається на увазі освітня програма за спеціальністю, може бути програма 

міждисциплінарна. В такому випадку би варто було би поставити "за 

спеціальністю" і в дужках "(за спеціальностями для міждисциплінарних 

програм)". І в такому випадку "галузі" тоді знімаються.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Міністерство освіти. (Шум у залі) Да? 

О'кей, тоді змінюємо "галузі знань" в даному випадку, пане Олеже, на "з 

відповідної спеціальності".  

І третє, про що ви казали, пані Тетяно, нагадайте. 

 

КОЛОС Т.М.  Я просила доповнити цю частину реченням або абзацом, в 

якому написати: "порядок роботи спеціалізованої ради з присудження "доктора 

мистецтва", вимоги до її складу, умови скасування рішень, а також порядок 

оприлюднення результатів атестації докторів мистецтва назначаються порядком 

здобуття ………. ступеня доктора мистецтва та навчання в ассистентурі-

стажування". Тобто таким чином законодавець дасть можливість всі ці порядки, 

які  на доктора філософії прописані  в законі, внести в підзаконний акт, і тоді не 

буде питань щодо їх внесення туди, в юридичну службу.  

 

_______________. Це є, я перепрошую, в іншій статті, ми її не змінюємо. Це 

є прописано в законі, і ми його не знімаємо.  

 

КОЛОС Т.М. Ні, стаття про… Дивіться, в цьому законі… (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Миколайович, ви кажете про статтю 5 частину 

шість?  

 

_______________. Порядок здобуття. І там є ще про спеціалізований 

…………... ще окрема стаття. Там дві статті є, які регулюються Кабінетом 

Міністрів  України.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Про докторів мистецтв. 

 

_______________. Так-так, саме для них. Тому ми тут вже не прописували.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяно, колеги кажуть, що воно врегульовано іншою 

статтею, і ми її не чіпали.  

 

КОЛОС Т.М. Воно не зовсім врегульовано. Там немає повноважень, 

скажімо, ті, які цим законом прописуються з приводу того, хто може бути 

конкретно в цій раді. Тут є, наприклад, така стаття, пропонується… виділена 
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червоним, з приводу інформації, яка розміщується законодавчим органом на сайті 

НАЗЯВО, тобто повідомляється про створення спеціалізованої ради.  

Закінчиться тим, що нам просто не дадуть це внести в підзаконний акт.  

 

_______________. Це протягом шести місяців  відповідно до "Прикінцевих 

положень" Кабінет Міністрів приймає своїм рішенням зміни.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я думаю, що такі, ну, це точно не варто прописувати в 

законі, як на мене, да... 

 

КОЛОС Т.М.  Дивіться, система забезпечення якості в законі це прописано 

про …..... доктора філософії, для доктора мистецтва і ... 

 

_______________. …доктора мистецтв як, скажімо так, менш організаційно 

……... структуру порівняно з доктором філософії.  ...(Не чути)  

 

КОЛОС Т.М. Я перепрошую, але дерегуляція, яка знищує фактично систему 

забезпечення якості, це трошки незрозуміло. 

Насправді у нас закінчиться тим, що уже у нас є відомості, що технічні 

університети будуть готувати доктора мистецтв. Тому що ніяких обмежень 

фактично немає ні за школою, ні за базою ………...., є тільки вимога до 

мистецького проекту, де може бути... до творчого мистецького проекту. 

 

_______________. Шановні колеги, в чинній редакції абзац п'ятий статті 5 

Закону "Про вищу освіту" є визначення "доктора мистецтва". Тут чотири речення, 

і останнє четверте речення: "Порядок здобуття освітньо-творчого ступеню 

доктора мистецтва та навчання в аспірантурі, стажування затверджується 

Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади 

в сфері культури та за погодженням з центральним органом виконавчої влади в 

сфері освіти і науки". Абсолютно всі застереження, які зараз прозвучали, 

абсолютно слушні, і вони можуть бути нашими двома відомствами повністю 

враховані, це вже чинна редакція закону,це по-перше. І, по-друге, наскільки мені 

відомо ті правки, які не вносилися народними депутатами, ми ж зараз їх не 

можемо розглядати? 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Теоретично можемо насправді, це можуть бути 

комітетські правки, але ми, да, ми намагаємося це робити, якщо робити, то дуже 

технічно насправді. Тому що якщо робоча група вже прийняла таке рішення, 

комітетські правки подаються окремо і враховуються. В даному випадку, колеги, 

я вважаю, що тоді, враховуючи все, що ми почули, я думаю, варто залишити в 

тому вигляді, в якому прийшли, змінивши галузі знань на спеціальності, все інше 

врегульовано іншою статтею, і я справді не бачу там жодних проблем з Кабінетом 

Міністрів і підзаконними актами. Нема заперечень, колеги? 

Дякую. Поїхали далі. Наступна правка 11.  

Чому у нас 9-ї і 10-ї не видно? 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Могли бути і перенесені. Все, зрозуміло. Потім 

впорядкуємо. 

Значить, 11 правка. Відхилена. 

12 правка – врахована частково. 

9 правка Цимбалюка. Відхилена. 

10 правка Гришиної. Врахована.  

12 правка, пропонується 12.1 викласти комітетом в тій редакції, в якій ми 

дійшли робочою групою. Колеги, немає проблем? Немає заперечень? 

Далі, 13-а – врахована.     

14-а…  

Да, …………… 

 

_______________. Я перепрошую. У правці 12, шановні колеги, вона 

закінчується "з відповідної галузі знань". Це, тобто те саме питання, яке щойно 

проговорили з мистецькими проектами. Ми пропонуємо змінити "у відповідній 

спеціальності", а не "галузі знань". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Міністерство не заперечує? Змінюємо "з відповідної 

спеціальності". 
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_______________. Єдине, що прохання, якщо можна, все-таки дати в дужках 

"спеціальностей" для міждисциплінарних програм, тому що такі будуть. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей, "з відповідної спеціальності (спеціальностей)" для 

міждисциплінарних програм. Пане Олеже, як ви прописували і в інших правках. 

Добре, далі. 14-а – врахована частково. 

15-а – врахована частково. 

16-а, Олександра Анатолійовича. Врахована частково. 

17-а, Юлії Миколаївни. Врахована частково. 

18-а, Наталії Романівни. Частково. 

Совсун. Врахована частково. 19-а. 

20 правка – відхилена. 

21 правка – врахована частково. 

22 правка. І, власне, текст, до якого ми дійшли. В мене є питання до цього 

тексту. 

Перший абзац останнє речення: "Та подається в електронному вигляді до 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, яке оприлюднює її 

на своєму офіційному веб-сайті – і от тут увага – та використовує спільно з 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки".  

По-перше, це алогічна насправді сама по собі правка. Я пропоную оце 

останнє речення після "на своєму офіційному веб-сайті" просто прибрати, щоб не 

було… Так, зараз яка виділена, да, і просто після "офіційному веб-сайті" 

поставити крапку. (Шум у залі) 

Давайте так, якщо в засобі масової інформації з'являється інформація про 

порушення, Міністерство внутрішніх справ може використовувати і 

впроваджувати справу в ЄРДР, незалежно від того, є в неї дозвіл в законі чи немає 

права вона використовувати цю інформацію. Це просто дається таке право, і 

взагалі немає проблем. Це публічно доступна інформація. Тому давайте цю 

частину приберемо. Там повноваження міністерства записані якраз в чиїсь-то 

частині далі в правках, тому я не бачу в цьому проблем.  

Колеги, не заперечуєте? Національне агентство, теж е заперечує? Супер.  

22-а –  врахована частково. 

23-я –  врахована частково.  
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24-а – врахована частково.  

25-а – врахована частково. 

26-а, Фролова – відхилена.  

27-а, Мошенець – відхилена. Да, тут у нас все правильно нарешті записали. 

28-а – відхилена. 

29-а – врахована частково. 

30-а – відхилена.  

31-а – врахована частково. 

32-а – відхилена. Теж вроде правильно прописали.  

33-я – відхилена. 

34-а – врахована редакційно. 

35-а – відхилена. 

36-а– відхилена. 

37-а – врахована частково. 

38-а – відхилена.  

39-а – врахована частково. 

40-а – врахована редакційно. 

41-а – відхилена.  

Поки немає заперечень?  

42-а – відхилена.  

Але в мене тут є зауваження. От давайте подивимось на червоним виділені 

застереження Олегом Миколайовичем в передостанньому абзаці там, де написано: 

для цього речення пропонується продовження "крім випадку скасування рішення 

разової спеціалізованої вченої ради закладом вищої освіти чи наукової установи". 

Мені здається, що оця виділена частина, вона дуже слушна як додаток. Тому що в 

нас тоді може виникнути ситуація, коли у випадку порушення сам заклад вищої 

освіти скасовує рішення своєї спецради, але ми все одно позбавляємо заклад 

освіти права створювати відповідну спеціалізовану вчену раду. Не заперечуєте, 

якщо ми додамо? Тому що це дуже правильна історія насправді, інакше можуть 

бути проблеми, і тоді заклад буде стояти до кінця для того, щоб не враховувати і 

не приймати рішення. А так вони самі будуть зацікавлені в тому, щоби позбавити 
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наукового ступеню незаслуженого, даного самим, для того, щоби зберегти право 

продовжувати працювати зі спецрадами. Це може бути гарна мотивація. 

От останній абзац, Олег Миколайович, я взагалі не зрозумів, от другу 

пропозицію. Пропонується останній абзац про повноваження поставити перед 

цього речення. От чесно не зрозумів, може, поясните? 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи ви  просто хочете поміняти статті місцями... ну, не 

статті, а пункти місцями, ну, давайте поміняємо, я не бачу в цьому там жодних 

проблем. 

Ми потім все проголосуємо. Да. 

 

_______________. Сергій Віталійович, тут, я перепрошую, тут є слушне 

зауваження стосовно цього нового тексту, який запропонував пан Олег. Крім 

випадку скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради. Може тут варто 

написати: вченою радою закладу вищої освіти чи наукової установи? Справа в 

тому, що є... якщо цього не записати, є ймовірність певна, ну, мінімальна, але, тим 

не менше, є, що скасування рішення …...... вченої ради може відбутися наказом 

ректора.  

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Так, заклад вищої освіти, його представником 

юридичним є ректор, так? Є вчена нарада, є ректор. В даному випадку щоби це 

чітко було прописано, що це повноваження скасувати, є у вченої ради, а не в 

ректора, тому що… ну, ми ж самі розуміємо, одноосібна феодалізація.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Міністерство.  

 

_______________. Ну, дивіться, ми пишемо, що порядок скасування, в 

принципі, як процедура буде на підзаконці. Це перше, що ми пишемо.  

І по-друге, ректор робить все те, що прописано у законах, у підзаконці, у 

статутах і таке інше. Тобто ректор, хоч інколи і кажуть, що це феодал, але це 

феодал, який діє в межах і спосіб, визначений законодавством України. Тобто…  



11 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Залишаємо на підзаконну?  

 

_______________. Ну, якщо пан Михайло не…  

 

_______________. Це не принципове заперечення.  

 

_______________. Ми записали, що порядок скасування визначається 

підзаконкою.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все одно буде порядок, ви все одно спільно будете його 

робити.  

 

_______________. І всі ці проблеми, застереження у творчій співпраці з 

колегами з НАЗЯВО…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за застереження, але я думаю, що на підзаконці ви 

це зробите.  

43-я, Олександр Анатолійович, врахована редакційно. Просто бенефіс 

якийсь, да?  

44-а Павленка – відхилена.  

45-а Шахова – відхилена.  

46-а Цимбалюка – відхилена через невірну термінологію.  

47-а Юлії Миколаївни – врахована частково.  

48-а – відхилена.  

49-а – відхилена.  

50-а – врахована частково. В мене тут було запитання.  

Останнє речення, останні три рядки. "А таке скасування може бути 

оскаржене відповідно до законодавства". Ну, воно якось не дуже звучить, 

відверто. Ну, можна залишити, бо в чинній редакції було "та може бути 

оскарження відповідно до законодавства". Просто мені не подобається "а таке 

скасування може бути оскаржене". Ну, воно якось… 

 

_______________. Дивіться, скасування – це процес, а рішення про 

скасування – це рішення. Взагалі оскаржується не скасування, а рішення про 

скасування, якщо вже казати про техніко-юридичну складову.  
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_______________. Отже, рішення разової спецради про присудження.  

 

_______________. Можна було б завершити "на Кабінет Міністрів України". 

Крапка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення про скасування, чесно кажучи… 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Взагалі оскаржене відповідно законодавству може бути 

будь-що: і рішення про присудження, і рішення про… 

 

_______________. Відповідно до Конституції України.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чесно кажучи, я б відверто прибрав би це, якщо ніхто не 

заперечує.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, давайте ми, може, на "Кабінеті Міністрів України" 

поставимо потім крапку і все. Ніхто не заперечує? Але це тільки у Верховній Раді 

в залі може спрацювати.  

Отже, 50-а, врахована частково. 

51-а – врахована частково. 

52-а – врахована частково.  

53-я – Шахов. Відхилена.  

54-а – Юлія Миколаївна. Врахована частково. 

55-а – Наталія Романівна. Відхилена, бо запропоновано іншу редакцію.  

56-а – Інна Романівна. Врахована частково. 

57-а Мінька. Врахована частково. 

58-а – Стефанчук. Частково. 

59-а – Совсун. Врахована частково. 

60-а. Поки що немає зауважень, всі… о'кей з цим? 60-а Павленка. Врахована 

частково. 

61-а, Гришина. Врахована редакційно. 
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62-а, Стефанчук. Врахована частково. 

63-я, Гришина. Врахована редакційно. 

63.1, Гришина. Врахована редакційно. 

64-а – врахована редакційно.  

65-а Павленка. Врахована частково.  

66-а, Наталія Романівна. Відхилено, повтор у тексті правки.  

67-а, Совсун. Врахована частково. 

68-а, Стефанчук. Врахована частково. 

69-а, Павленко. Врахована редакційно.  

70-а, Совсун. Відхилена. 

71-а Стефанчука…  

 

_______________. Можна одну хвилиночку?  

 

_______________. Сергій Віталійович, дозвольте.  

 

_______________. Щодо утворення та організації… 

 

_______________. Це 65-а. 

 

_______________. 65-а.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте одразу реагувати…  

 

_______________. Строчка 37-а.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте реагувати швидше, щоб ми просто не 

поверталися.  

 

_______________. Утворює та організовує роботу атестаційної колегії, яка 

на принципах прозорості та відкритості затверджує рішення вчених рад чи 

наукових установи про присвоєння науковим і науково-педагогічним працівникам 

не учених звань, а вчених звань.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень?  

 

_______________. І далі…  
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_______________. (Не чути) 

 

_______________. У нас є стаття 54 саме "вчені звання", а не "учені звання". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, Олександр Анатолійович. 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Да, колеги, я вважаю, що тут треба керуватись 

юридичними міркуваннями, а не порадами філологів. Між цими словами дійсно 

немає філологічної різниці, але ж люди будуть потім потерпати від цього. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, якщо не заперечуєте, є пропозиція… 

 

_______________. Якщо можна, ще далі трошечки. 

Розглядає питання, пов'язані з присудженням та позбавленням наукових 

ступенів кандидатів і докторів наук, відповідно до Закону про науково-технічну 

діяльність. Це неправильно залишити цей закон, тому що кандидати наук у нас 

будуть скасовуватися і позбавлятись відповідно до Закону "Про вищу освіту", 

який діяв до 2014 року.  

Тому, якщо можна, написати, може, "відповідно до законодавства". А 

законодавство воно вже там… 

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Ну, а як же. Да. 

 

_______________. Тобто не відповідно до закону, а відповідно до 

законодавства. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ніхто не заперечує проти цього? Всім о'кей, добре. 

Давайте тоді відповідно до… 

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Ми взагалі можемо не писати "відповідно до 

законодавства". 
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_______________. Дивіться, в чому зміст. Цим абзацом надається певне 

повноваження атестаційній колегії, що вона може робити. Вона робить перше, 

друге, третє відповідно до законодавства. Це ми потім прописуємо в положенні 

про міністерство, і на цій підставі розробляється вся підзаконка. Це дуже важлива 

річ. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чудово, давайте напишемо "відповідно до законодавства", 

в змінах до Закону "Про наукову і науково-технічну діяльність" там деталізуються 

ці речі. 

_______________. Щиро вдячні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, "відповідно до законодавства" і давайте "учених 

звань" змінимо на "вчених звань". Редактори після другого читання в будь-якому 

разі будуть правити наш закон. Тому як вони, редактори, вирішать з юристами, 

так воно і буде.               

Дякую, колеги. "Вчених" і "відповідно до законодавства" – є. 

69-а, Павленка. Так, врахована редакційно. 

70, Совсун. Відхилена. 

71-а, Стефанчука. Врахована частково. 

72-га. Відхилена. 

73-я, Мінько. Відхилена. 

74-а, Шпак. Відхилена. 

Так, але в мене до цього абзацу є два чималих застереження. Зараз ми маємо 

от те, що написано справа в стовпчику. Да. Значить, "у разі виявлення протягом 

30 днів невідповідності поданої..." і так далі, і так далі, і так далі. В мене перше 

питання, у разі виявлення протягом 30 днів, починаючи з чого? Тому... 

 

_______________. З подачі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А оце дуже гарне запитання, яке не регулюється. Отже, я 

би написав би: з дня подання інформації до національного агентства відповідно до 

пункту того, де написано, яка інформація має бути подана. Це пункт він стоїть 

біля правки 22 Павленка. Якщо ми зараз піднімемося до неї, то там якраз є цей 
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пункт: інформація про утворену разову спецраду – от те, що подається якраз до в 

електронному вигляді. 

Пане Олеже, я думаю, що варто тут написати: з дня подання інформації до 

Національного агентства, згідно пункту такого-то і такого-то закону, чинної 

статті. Згідно з пунктом... І ми поставимо тоді отам, де біля правки Павленка 22-ї, 

оцей пункт.  

І друге застереження. Тут що мається на увазі? Це те питання, яке ми 

обговорювали щодо презумпції мовчазної згоди. Тут написано, що от у разі 

виявлення протягом 30 днів невідповідності, в даному випадку ми ідемо про 

повноваження Міністерства освіти і науки, то може зупиняти роботу разової 

спеціалізованої вченої ради в  разі виявлення невідповідності протягом 30 днів з 

дня електронної подачі. Але нічого не написано щодо того, що буде, якщо 

протягом 30 днів не виявлено невідповідностей. (Загальна дискусія) 

Да, просто фраза "мовчазна згода" не є юридично обґрунтованою, скажімо 

так, тому є пропозиція написати після цього абзацу щось типу "у разі невиявлення 

невідповідностей" або "відсутності невідповідностей разова спецрада вважається 

повноважною". Немає заперечень?  

 

_______________. Ну, це тільки додає конкретики, але, на наш погляд, в 

принципі, воно все зрозуміло. Якщо невідповідність виявлена на 29 день – 

зупиняється, якщо на 31-й день – все, поїзд поїхав.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто не написано, що буде далі, якщо не буде…  

 

_______________. А далі все, утворює спецраду заклад – і все на цьому, 

крапка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він її вже утворив.  

 

_______________. Утворює – і все, і процедура йде. Ну, ми не заперечуємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не заперечуєте, якщо ми додамо? Давайте на всяк випадок 

додамо, воно просто буде всім спокійніше, щоб не було різних трактувань.  

"В разі відсутності невідповідностей разова спецрада на 31-й день 

вважається повноважною".  
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_______________. Наша мовчазна згода не означає, що невідповідності все 

ж таки відсутні. Ми можемо  їх просто не виявити протягом 30 днів.  

Тобто у разі відсутності невідповідностей… (Шум у залі) Нема органу, який 

робить висновок, відсутні вони чи не відсутні.   

 

_______________. Сергій Віталійович хоче конкретизувати принцип 

мовчазної згоди по максимуму.  По максимуму, зрозуміло.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. "У разі відсутності рішення про зупинку…" чи як воно 

там написано? (Шум у залі) Давайте так: "У разі відсутності рішення про 

призупинення…" 

 

_______________. "Рада вважається правомочною".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. "разова спеціалізована вчена рада вважається 

повноважною" чи "правомочною". 

 

_______________.  Сергій Віталійович, зупинити – це одне, а призупинити – 

це тимчасово зупинити. Це значить зупинити, а потім дозволити. А ми дозволити 

не можемо, якщо там невідповідність. Вона фактично... 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні.  

(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте так, у разі... Да, Іван Григорович. 

(Загальна дискусія) 

 

_______________. Так там і зупинення на початку. Щоб у нас однакові 

слова були хоча б в одному абзаці. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Рада вважається правомочною, якщо протягом 30 днів не 

було прийнято рішення про …………… Все.  Ми повинні ………... даність 

функції, а не заперечення.  ……...... рада вважається правомочною, якщо... 

 

_______________. (Не чути)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, вона утворена буде, вона буде утворена до подачі. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Якщо протягом 10 днів не було прийнято рішення про її 

скасування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О! Идеальная формулировка. (Загальна дискусія) 

Вважається правомочною, да, у разі відсутності рішення про зупинення – 

супер. В такому вигляді всім о'кей? 

 

_______________. Сергій Віталійович, ми погоджуємося з вашою першою 

правкою, але ми всі розуміємо, що день подачі інформації про спецраду і день її 

оприлюднення – це є один і той же день, щоб не було так, що один день подали 

інформацію, а оприлюднили на 29 день. 

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Якщо це автоматично, бо ця програма не наша, ця 

програма не наша. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нацагенства. 

 

_______________. Ну, ми кажемо про речі, яких ще немає, про програму, 

про зробить, оце майбутнє. Ми як МОН робимо застереження, що ця норма, ваша 

правка, вона слушна, ми її підтримаємо у випадку, якщо дійсно так, як нам і 

обіцяють, у майбутньому станеться така подія. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я розумію, що зараз Нацагентство скаже, що так 

воно і буде. І да... 

 

_______________. В нас є просто принцип, що так уже є зараз у системі, яка 

працює акредитацію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, але я не басу проблем, якщо ми зараз напишемо: у 

разі... протягом 30 днів з дня оприлюднення інформації національним агентством.  

 

_______________. (Не чути)  

 



19 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. З дня оприлюднення інформації згідно з пунктом таким-то 

таким-то національним агентством. О'кей?  

 

_______________. Приймається. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступне. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. 140-а. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іване Григоровичу. Я теж би радо перепригнув до 

140-ї.  

74-а, Шпак. Відхилено. 

75-а, Павленко. Відхилено. 

76-а, Беленюк. Відхилено. 

77-а, Білозір. Відхилено. 

78-а, Циба. Відхилено. 

79-а, Наталія Романівна. Відхилено. 

80-а. Відхилено. 

81-а. Враховано частково.  

Тут і не було правок. 

82-а. Відхилено. 

83-я. Відхилено. 

84-а. Відхилено. 

85-а. Відхилено. 

86-а. Відхилено. 

7-а. Відхилено. 

От і після неї у статті 24, отут справа, це просто питання. Освітня діяльність 

у сфері вищої освіти провадиться закладами вищої освіти, закладами фахової 

передвищої для підготовки фахівців ступенів молодшого бакалавра та бакалавра. 

Молодшого бакалавра – тут доречно? (Шум у залі) Добре. 

88-а. Відхилено. 

89-а. Врахована редакційно. 

90-а, Стефанчук. Врахована редакційно. 

91-а, Стефанчук. Врахована редакційно. 
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І тут би я хотів зупинитися. "У разі відмови у видачі (розширення) ліцензії 

здобувач ліцензії може подати нову заяву про отримання". І отут я після слова 

"отримання" знову попрошу поставити "розширення". Тому що видача 

(розширення) і отримання (розширення) мають йти парами і там, і там. Це те, про 

що ми говорили на робочій групі, да? Всі погоджуються?  

Далі тоді. 92-а, Шахов. Відхилено. 

93-я, Гришина. Враховано.  

94-а, Олександр Анатолійович. Відхилено. Доходимо  паритету. 

95-а, Павленко. Відхилено. 

96-а, Гришина. Врахована частково. 

97-а, Совсун. Відхилено. 

98-а, Стефанчук. Відхилено. 

99-а, Лукашев. Відхилено.  

Ще раз подивіться, 99 правка. Олег Миколайович, покажіть, нічого 

страшного. Компьютер мы переживем. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ради чего, так, заради чого цей був законопроект зокрема. 

Подивіться, будь ласка, останнє справа. Всіх це влаштовує? "Підготовка 

кандидатів та докторів наук, започаткована до 1 вересня 2016 року, здійснюється 

закладами вищої освіти та науковими установами відповідно до законодавства, 

чинного на момент набрання чинності цим законом. За результатами захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та наукового ступеня 

доктора наук у спеціалізованих вчених радах, утворених центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до Закону "Про наукову та 

науково-технічну діяльність", здобувачам наукових ступенів присуджується 

науковий ступінь кандидата або доктора відповідно до законодавства, чинного до 

набрання чинності цим законом, та видається диплом кандидата або доктора наук 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки".  

Одним словом, підготовка всіх, хто почав до 1 вересня 16-го року, і буде 

завершуватись згідно того законодавства, яке діяло на той момент.  
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ГРИШИНА Ю.М. У мене уточнення. Скажіть, а у нас десь в законі 

прописана ота норма, що кандидати наук будуть захищатися у докторських 

радах? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так тут же якраз написано, у спеціалізованих вчених 

радах, утворених відповідно до Закону "Про наукову та науково-технічну 

діяльність". А це виключно постійно діючі докторські ради. 

У мене є лише одне питання. Чи правильно, чи вірно написано… 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я дуже радий. Підніміть, будь ласка, до того, поки ми не 

завершили. Підніміть, будь ласка, потім перескочимо. 

99 правка. Отут перше речення справа, останні слова: "здійснюється 

закладами вищої освіти та науковими установами відповідно до законодавства, 

чинного на момент набрання чинності цим законом". От мені щось в цьому не 

подобається. Бо на момент набрання чинності цим законом буде діяти, власне, цей 

закон. (Загальна дискусія)  

Колеги, ні-ні, ви не розумієте. Тут банальна історія, тут банальне питання в 

цьому словосполученні "на момент набрання" чи "до моменту набрання"? На 

момент набрання чинності цим законом буде один чинний закон – оцей. От я про 

що переживаю. А якщо ми напишемо "відповідно до законодавства, чинного до 

набрання чинності цим законом", тоді стане все зрозуміло. Ну, на всяк випадок, 

щоб ми зараз собі не створили… в ногу не стрілили.  

Давайте поставимо, Олег Миколайович, "чинного до набрання чинності цим 

законом". (Шум у залі) Ні. (Шум у залі) Ні-ні. Я розумію… (Шум у залі)  

О'кей! Тоді… Добре. Давайте тоді залишимо так, як є зараз в чинній 

редакції на момент, щоб на всяк випадок, щоб ми знову таки не  наплутали. Якщо 

це діюча норма, і вона всіх влаштовує зараз, і воно так працює до цього… (Шум у 

залі) Запитайте, але поки поверніть, будь ласка, поставити "на момент набрання 

чинності цим законом", але запитайте в юристів. (Шум у залі)  

От якраз я кажу, що юристи на це звернуть увагу і пропишуть правильно, чи 

в нас започаткована чи вона розпочалася, чи… (Шум у залі)  
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Давайте так, от давайте залишимо це юристам. Поки що вони до першого 

читання ГНЕУ нам не дало зауважень по цьому пункту. Хай подивляться. Ні-ні. 

Як у нас там – "започаткована"? От хай буде, як є. Поїхали…  

Нема заперечень? Всім о'кей?  

Давайте так, 100-а правка Гришиної відхилена.  

101-а Ватраса відхилена.  

Що ви говорили про 101-у?  

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні. Отут от, дивіться, ви зараз, підтримуючи правку 

Ватраса, зламаєте всю історію цього закону, тому що мова йде про спеціалізовані 

вчені ради, які утворені відповідно до Закону "Про наукову і науково-технічну 

діяльність". Якщо ми напишемо "та цього закону", ми залишаємо всю стару 

систему, яка існувала взагалі до цього, бо вони будуть захищатися в постійно 

діючих кандидатських радах. Пане Олеже, обережно з цим. Відхилена. 

102 правка Беленюка. Відхилена. 

103-я, Білозір. Відхилено. 

104-а, Шпак. Відхилено.  

105-а, Шахов. Відхилено.  

106-а, Гришина. Відхилено.  

Що відбувається?  

107-а, Іван Григорович. Відхилено. (Шум у залі)  

Я даже, до речі, не розумію, за що. (Шум у залі)  Ні-ні. (Шум у залі) Я теж 

не розумію, а чому відхилена правка Івана Григоровича? А, бо ми врахували іншу 

правку Мінька чисто технологічно, бо ми написали "внести зміни до закону", так, 

як ми писали. А там "у законі". Враховано з наступною правкою. (Шум у залі)  

А я не розумію, чому ми не можемо врахувати частково, Олег 

Миколайович? (Шум у залі) З  нашою версією. Ну, це чудово, що ми однаково 

бачимо. Давайте врахуємо частково. Ну, так же ж не можна. 

108-а, Мінько. Врахована. 

109-а, Павленка. Врахована. 

 

_______________. Є питання. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, де? 

 

_______________. Не наукова установа приймає рішення про присудження, 

а спецрада, далі МОН затверджує. Тобто перше речення цього абзацу вже воно 

говорить, що має право…109-а. Тобто взагалі треба викреслити. Бо наукова 

установа має право приймати рішення, вона не приймає рішення. 

І вчена рада не має. Спеціалізована вчена рада. А це вже прописано: "При 

науковій установі можуть утворюватися спецради із захисту дисертацій", то ми 

вже говоримо, що можуть. Вони кінцевого рішення так, як по докторам філософії, 

вони не приймають. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви пропонуєте перефразувати чи взагалі прибрати? 

 

_______________. Взагалі це речення… 

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Ні, навпаки, спеціалізована вчена рада приймає рішення. 

 

_______________. Ні, ми читаємо те, що написано. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, це фінальна наша редакція, тут не може бути 

насправді, тому що перша редакція в чинному: "Наукова установа має примати 

остаточне рішення". Про що йшлося? Що якщо ми передаємо повністю 

докторські ступені на наукову установу, то тоді наукова установа може приймати 

остаточне рішення по результатах роботи спеціалізованої вченої ради. А якщо ми 

прибираємо "остаточне рішення", бо залишаємо це за МОНом, то тоді наукова 

установа, в принципі, не може приймати рішення, бо приймає рішення 

спеціалізована вчена рада. Єдине що… 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О, можна його вкласти в попереднє речення, що саме… 

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Так вони не утворюють, утворює ЦОВВ. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. При науковій… 

 

_______________. Так і написано, при науковій установі можуть 

утворюватись. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, можуть утворюватись і спеціальні вчені ради із 

захисту дисертацій за спеціальністю… 

 

_______________. Сергій Віталійович, я хочу звернути увагу, що ця стаття 

має назву: "Наукова установа". В ній перераховуються академічні права наукової 

установи, можуть утворюватися ради. Ця стаття не регулює технологічні моменти 

присудження. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей, у мене яке застереження? Чи не вийде так, що в 

спеціалізованих вчених радах наукових установ не буде права приймати рішення 

щодо присудження наукових  ступенів?  

 

_______________. Остаточне рішення приймає атестаційна колегія. І з цього 

питання ми вже ж… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я знаю, а просто рішення? 

 

_______________. Рішення може. 

 

_______________. Наукова установа не може, тому що… 

 

_______________. Ну, не наукова установа. 

 

_______________. Наукова установа має право приймати рішення щодо 

присудження. Вона не має права… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей, колеги. Не поспішайте, нікого, нічого не треба 

рухати. В чинній нормі, у чинному законі наукова установа має право приймати 

остаточне рішення. Ми всього-на-всього приберемо це "остаточне рішення". І в 

принципі, якщо приберемо весь цей рядок, нічого не зміниться для 

спеціалізованих вчених рад. Все, давайте приберемо взагалі цей рядок. 
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І давайте комітетською правкою ми залишаємо 9 пункт в тому вигляді, в 

якому він зліва є, і прибираємо те, що написано курсивом. 

 

_______________. І це в першому читанні саме ця… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей, залишаємо у варіанті першого читання. Ідеально. 

Так, і Павленка врахована відповідно частково 109-а.  

110-а Івана Григоровича – врахована частково.  

111-а Юрії Миколаївни – врахована частково. 

112-а Івана Григоровича – врахована. 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, до цього цього не було, і вони чудово 

працювали. 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Шановні колеги, стаття 10 має назву "Вчена рада 

наукової установи". Вчена рада наукової установи не може приймати рішення по 

дисертації.  

 

_______________. Так, спеціалізована рада.  

 

_______________. Ну, так это совсем другое название статьи. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дивіться, через те, що ми прибрали одне це 

речення, яке не стосувалось права самої спеціалізованої вченої ради, для 

спеціалізованих вчених рад нічого не змінюється. 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От як чудово, що це ви робите на комітеті через два тижні 

після того, як ви попрацювали з законом і у нас провели три робочих групи, от 

просто чудово. На робочих групах ми про це не говорили. Я думаю, що юристи 

звернуть увагу, якщо ми щось десь не прописали.  

Отже, 109-а – врахована частково.  

110-а – врахована частково. 

111-а – врахована частково. 
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112-а Івана Григоровича – врахована. 

113-а, Павленко – відхилена.  

114-а. Чомусь викреслена. Так буває.  

115-а Івана Григоровича – врахована частково.  

116-а – відхилена.  

117-а – врахована частково. 

 

_______________. Сергій Віталійович!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да-да, я теж читаю, в мене теж таке зауваження. Я так 

розумію, ми про одне і те саме, да, звертаємо увагу.  

 

_______________. Ну, мені здається, що бажано було б не освітню і 

водночас наукового ступеня доктора філософії, по-перше. А, по-друге, вчені не 

мають права на здобуття ступеня кандидата наук. Якщо ми тут це прописуємо, то 

ми будемо мати паралельне існування доктора філософії і кандидата наук у віки 

вічні.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Може бути.  

 

_______________. Мы просто, помните, говорили о том, чтобы максимально 

сберечь надбавки, чтобы максимально это написать по разным…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, мені здається, що оцим пунктом… там в районі  

134 поправки Павленка  "документами про науковий ступінь є дипломи доктора 

філософії, кандидата наук і доктора наук"  ми зберігаємо повністю надбавки.  

 

ГРИШИНА Ю.М. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ті, хто почали свою підготовку до 16-го року, мають 

право і будуть здобувати так, як ми це прописали в попередньому цьому. Я 

думаю, що в даному… я теж собі підкреслив, "наукових ступенів кандидата наук" 

можна прибрати. І я не дуже розумію, навіщо тут написано освітнього і водночас 

наукового ступеня доктора філософії. Визначення, що він освітній і водночас 

науковий було з самого початку, воно є в Законі "Про вищу освіту". Якщо ми 

просто напишемо "Вчені мають право на здобуття відповідно до законодавства 



27 

 

наукових ступенів доктора філософії і доктора наук та присвоєння вчених звань 

старшого дослідника, доцента і професора". Він є визначений в Законі "Про вищу 

освіту". Ні, якого ступеня? Ми ж говоримо про наукові ступені.   

 

_______________. Сергей Витальевич, а если записать так, що вчені мають 

право на здобуття наукових ступенів. И все.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та присвоєння вчених звань.  

 

_______________. І присвоєння вчених звань. Речь идет о том, что может 

человек, какие он имеет академические права, и мы пишем, что эти права 

максимально широкие. Естественно, вони можуть бути здобуті відповідно до 

законодавства, про что мы сейчас говорим очень уже… Речь идет о том, что 

человек, ученый имеет право здобути науковий ступінь, отримати вчене звання, а 

какие именно…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нацагентства є заперечення?  

 

_______________. Нацагентство підтримує ту редакцію, Сергій Віталійович, 

яку ви щойно озвучували, що вчені мають право на здобуття відповідно до 

законодавства наукових ступенів  доктора філософії і доктора наук. Доктор 

філософії є… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він науковий ступінь. Ми уже тисячу разів про це 

говорили, він освітній і водночас науковий. Все, крапка, забудь про це, він і 

освітній, і науковий.  

Давайте так, колеги. Є пропозиція наступна, якщо ні в кого немає 

категоричних заперечень серед народних депутатів, я так розумію, що і з 

Міністерством освіти, і національним агентством ми можемо знайти в даному 

випадку спільну мову. Давайте залишимо в наступній редакції: "Вчені мають 

право на здобуття відповідно до законодавства наукових ступенів доктора 

філософії і доктора наук та присвоєння вчених звань старшого дослідника, 

доцента і професора". Давайте так залишимо. Чітко і ясно, і не буде додаткових 

трактувань. 
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Отже, 117 правка… Я хочу просто пересвідчитись, як зараз ми приберемо 

на екрані. Прибрали. 

117-а –  врахована частково.  

118-а – врахована частково. 

119-а – врахована частково. 

120-а – відхилена. 

121-а, Юлія Миколаївна – врахована. 

122-а, Павленко – врахована частково. Але біля цього праворуч: 

"присудження освітнього і наукового ступенів". 

 

_______________. Освітній – це у нас і бакалавра, і магістра. Тут треба 

розшифровувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз ми говоримо про Закон "Про наукову і науково-

технічну діяльність", правильно? 

 

_______________. Ми підтримуємо тільки "наукового". 

 

_______________. Тільки "наукового". 

 

_______________. Це та ж сама логіка… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви мали на увазі в даному випадку PhD освітнього і 

наукового ступеню?  

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так, значно, дивіться, воно значно розширюється. 

Подивіться ліворуч, на першу, на чинну редакцію, ні, до першого читання чинна 

редакція. Мова йшла про присудження наукових ступенів та присвоєння вчених 

звань виключно. І тут точно мова не йшла ні про бакалаврів, ні про магістрів. 

Єдине, звідки могло взятися слово "освітнього", це те, що в першому 

читанні була ідея про присудження освітньо-наукового ступеню доктора 

філософії, бо там освітньо-наукова програма. Але ми вирішили, що ми приберемо 

освітньо-науковий і залишимо його як науковий у даному випадку. Тому що це 

питання надбавок за відповідний науковий ступінь. Давайте "освітнього" 
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приберемо. "Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань є 

державним визнанням рівня кваліфікації вченого". Ну, і так далі, і далі по тексту 

те, що там написано. (Шум у залі) 

Знову-таки наступне речення: присудження освітнього і водночас наукового 

ступеня доктора філософії. Давайте залишимо: присудження наукового ступеня 

доктора філософії і присвоєння вчених звань здійснюється відповідно до Закону 

"Про вищу освіту". А доктора наук – відповідно до цього закону. Приберемо 

слово "освітній". Є?  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Надбавки у будь-якому разі за науковий ступень 

даються, все. (Шум у залі)  

Іван Григорович, знаєте, це до чого ми прийшли? Може, освітній науковий 

було би правильніше через природу саму, але питання в тому, що там 

щонайменше в 14-и законах написано, що надбавки саме за науковий даються.  

123-я, Гришина – врахована редакційно.  

124-а – відхилена. 

А отут є дискусійне питання, яке зараз в нас буде зустрічатися тричі майже 

поспіль, і от у цьому абзаці, який зараз ми бачимо праворуч: "Дисертації або 

наукові доповіді в разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді 

монографій або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних або міжнародних 

рецензованих фахових виданнях".  

Про що мова. Ми можемо захищатися, і так завжди було, захищаються на 

трьох основах: дисертація, власне, як рукопис, монографія або сукупність статей. 

Є пропозиція, на робочій групі ми це обговорювали, щоб не за сукупністю статей 

захищалися, а за науковою доповіддю на основі сукупності статей. Тобто щоб не 

просто, ну, умовно, я приніс  18 статей, і сказав: дивіться, я буду захищатися. А 

щоб зробив наукову доповідь на основі 18 своїх статей, показав і… Да.  

Але Олег Миколайович запропонував, щоб наукова доповідь… (Шум у залі) 

От ви перебиваєте дуже невчасно для вас насправді. Якраз про це я й хотів 

сказати. Бо зараз немає такого і ніколи не було такої історії "наукова доповідь на 
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основі монографії". Було просто: можна захищатися на базі рукопису тобто 

дисертації, або монографії, або наукової доповіді у вигляді статей.  

Якщо  можна, в принципі, цілком логічно, ми якраз проговорювали це 

сьогодні під час засідання у Верховній Раді, можливо можна поставити, щоб не 

просто на основі монографії захищався, а на основі наукової доповіді по своїй 

монографії. Ну, це по суті і  буде авторефератом плюс-мінус.  

 

_______________. Взагалі дисертація вона у трьох виглядах: форма 

рукопису, монографія або в статті. Тобто все це можна об'єднати одним словом 

"дисертація". 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Ні, дисертація, це все. Подається дисертація до захисту. 

Вона подається у формі рукопису, вона подається, оформлюється дисертація у 

формі монографії і подається… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, я інакше… 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так… 

(Загальна дискусія)  

 

_______________. Шановні колеги, монографія, в принципі, це будь-який 

вчений може дати монографію і написати там будь-що. Але, якщо вчений 

захищається за цим, то центральний орган виконавчої влади пропише вимоги до 

дисертації у формі монографії. І в цій дисертації потім МОН напише, що в цій 

монографії має бути чітко виділено наукова новизна, чітко виділена апробація. 

Тобто це, в принципі… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, Сергій, тут питання в тому, чи потрібно робити 

наукову доповідь. 

 

_______________. Шановні колеги, я хочу дати довідку. Є пункт 6 статті 6 

чинної редакції Закону "Про вищу освіту", де написано: "Виявлення академічного 
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плагіату у захищеній дисертації (наукової доповіді)". В чинній редакції Закону 

"Про вищу освіту" вже вказано, що дисертація або (наукова доповідь).  

Але дисертація може бути, ви правильно кажете, або у формі рукопису, або 

у формі монографії. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От ми зараз таку можемо залишити редакцію, яка зараз є 

як фінальна? 

 

_______________. Я би рекомендував би написати так, якщо "дисертації 

(наукові доповіді)", а все інше МОН в порядку присудження все це виписує.  

Шановні колеги, я оперую чинною редакцією Закону "Про вищу освіту". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правильно, але ж ми зараз говоримо про Закон "Про 

наукову і науково-технічну діяльність".  

 

_______________. Тоді потрібно змінювати і там, у статті 6. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я розумію. 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Тут речь идет о том, можно сделать вывод, что 

монография – это не диссертация. Тут речь может идти о том, что написал 

монографию, потом должен еще давать к ней наукову доповідь. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По суті, автореферат можна вважати науковою доповіддю. 

(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Миколайович, ви повторюєтесь. Ми вже все 

зрозуміли.  

Дивіться оця версія, яка зараз ліворуч, це та частина, яка була в Законі "Про 

вищу освіту" про докторів наук, да, ота версія, яка ліворуч зараз?  

Давайте тоді її залишимо, якщо ми передаємо її, перекидаємо із Закону 

"Про вищу освіту" в Закону про наукову і науково-технічну, давайте тоді її в 

такому вигляді і залишимо. Якщо не заперечуєте, тоді... (Шум у залі) 

Дисертації або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, 

опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у 
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вітчизняних або міжнародних ліцензованих фахових виданнях. (Загальна 

дискусія) А от що таке "наукова доповідь" ви випишете собі в підзаконці. 

Все. Тоді, якщо не заперечуєте, залишаємо в тому вигляді, в якому є, і 

більше до цього не повертаємося. 

Отже, 124-а, Павленко. Відхилено.  

125-а Стефанчука. Врахована частково. 

126-а Беленюка. Відхилено. 

127-а Юлії Миколаївни. Врахована частково. 

128-а Інни Романівни. Відхилено. 

129-а. Врахована частково. 

130-а, Наталія Романівна. Відхилено. 

131-а. Відхилено. 

Колеги, я вас прошу трішки тихіше. 

132-а. Врахована редакційно. 

133-я. Врахована редакційно. 

134-а. Відхилено. 

135-а. Враховано частково. 

136-а. Врахована частково. 

137-а. Врахована частково. 

138-а. Врахована частково. 

 

_______________. Є питання тут до 138-ї. 

У дипломах кандидата наук, доктора наук зазначається інформація про 

галузь знань, там не зазначається ні в кандидатах, ні в докторах. 

 

_______________. Треба галузь науки. 

 

_______________. Взагалі повністю все… І залишити редакцію, яка була 

після першого читання. Це стосується дипломів докторів філософії… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нацагентство, у вас заперечень нема? Нормально? Тоді 

давайте врахуємо і залишимо… 

 

_______________. В першій редакції. Наукова спеціальність, галузь і … 



33 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, а міждисциплінарні роботи можуть бути? 

 

_______________. Ні, в докторах наук – ні, і в кандидатах немає, ні. Які 

дисциплінарні роботи? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Міждисциплінарні. 

 

_______________. Які? Вони у межах однієї галузі. Немає.  

(Загальна дискусія)  

Може, ми зробимо зараз? (Загальна дискусія)  

Не потрібно вигадувати того, чого немає і не буде. Ну, міждисциплінарних 

робіт – такого немає взагалі. Для доктора філософії –  так.  

 

ГРИШИНА Ю.М. Владимир Евгеньевич, это, кстати, с нашей правки взято 

по міждисциплінарним. Є по докторській міждисциплінарні роботи?  

 

_______________. А це постійно змінювалось. Було таке, що можна було 

захищати за двома спеціальностями. 

 

_______________. І зараз є. 

 

_______________. Тоді була вимога, що треба отримати результати, які 

вимагались, і до першої, і до другої спеціальності. Потім це зникало, потім знову 

з'являлося. Тобто це така норма, яка постійно то зникає, то виникає. 

 

_______________. Ні, ну, міждисциплінарних робіт ніколи не було. 

 

_______________. Міждисциплінарні чому, дві спеціальності – це і є 

міждисциплінарні. 

 

_______________. У межах галузі по двом спеціальностям.  

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, просте питання: якщо ми залишимо у варіанті 

першого читання? "У дипломі доктора наук зазначається інформація про наукову 

спеціальність та галузь науки, назву закладу вищої освіти і наукової установи, 

спеціалізованій вченій раді якої захищено наукові досягнення. 
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Тільки додати, може, кандидата наук туди ж? Ми все одно, бо це ж питання 

форми дипломів, а не легалізації знову кандидатів. 

Давайте напишемо, що "у дипломах кандидата наук, доктора наук", а далі 

по версії першого читання. 

Ще останнє питання. Останнє речення залишаємо: "Вимоги до диплому 

докторів філософії визначаються Законом "Про вищу освіту". Да? Супер. 

(Загальна дискусія) 

Ні-ні, до диплома. (Загальна дискусія) 

 

_______________. Останнього речення тут взагалі не потрібно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо ми вже говоримо, дивіться, якщо ми вище говоримо 

про те, що в нас підтвердженням наукового ступеня є три варіанти дипломів, 

давайте напишемо тоді про всі три.  

Єдине що, дуже слушно Іван Григорович говорить. Вимоги до форми 

диплома доктора філософії визначаються Законом "Про вищу освіту". 

 

_______________. Не до форми, а до змісту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи до змісту диплома. (Загальна дискусія) 

 

ГРИШИНА Ю.М. А смотрите, тут еще, Сергей Витальевич, я извиняюсь. В 

первой редакции першого читання пропущена… Дивіться, тут немає інформації 

про те, що в дипломі зазначається інформація про здобутий особою науковий 

ступінь. Ну, в дипломі ж повинна бути інформація про здобутий науковий 

ступінь. А от в першому читанні… 

 

_______________. В дипломі зазначається інформація про науковий… 

 

ГРИШИНА Ю.М. Наукову спеціальність та галузь науки. А науковий 

ступінь? 

 

_______________. Ми ж говоримо, що в дипломі саме доктора наук. 

(Загальна дискусія) 
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_______________. Перша частина речення іде про назву, а Юлія Миколаївна 

каже про деталізацію форми, що зазначається. Ми не заперечуємо.  

 

ГРИШИНА Ю.М. Да, тут що повинно бути в дипломі, тут пропущено в 

першому читанні про здобутий особою науковий ступінь. Це ж основне, що 

повинно бути вказано в дипломі. Наукову спеціальність. На наукову 

спеціальність. А нужно добавить про науковий ступінь. (Загальна дискусія)  

 

_______________. Шановні колеги, дозвольте невеличку довідку. 

Відповідно до чинної редакції Закону України "Про вищу освіту" стаття 13 пункт 

1 підпункт 8 МОН затверджує форми документів про вищу освіту. Форми. Не 

диплом, а форму. (Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте далі.  

138-а, Павленко. Врахована частково. 

139-а, Гришина. Врахована частково. 

140-а, Наталія Романівна. Врахована частково.  

141-а, Інна Романівна м врахована частково.  

142-а –  відхилена.  

143-я – відхилена.  

144-а – врахована частково.  

 

_______________. Є питання по 144-й: "Присудження наукового ступеня 

доктора наук здійснюється утвореною науковою установою чи закладом вищої 

освіти". Утворює у нас МОН.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що утворює? Ну, я… утвореною науковою установою?  

 

_______________. Утвореною науковою установою. Наукова установа не 

утворює, ми ж вже… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що мається на увазі? Ми щось пропустили, здається знов-

таки? (Шум у залі)  

 

_______________. Ні, постійно утворює МОН. Це про докторську…  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми говоримо зараз про доктора наук. "Присудження 

наукового ступеня доктора наук здійснюється…" Де ви бачите спеціалізовану 

вчену раду? ...спеціалізованою вченою радою. Так спеціалізовані вчені ради  

вони…  

 

_______________. Вона і здійснюється, те саме, як і було, "спеціалізованою 

вченою радою", але там встановлено "утвореною науковою установою". 

Відповідно до законодавства. (Шум у залі)  Так, але наукова установа не утворює.   

 

_______________. Сергій Віталійович, тут можна вийти із ситуації таким 

чином: забрати слово  далі "здійснюється утвореною відповідно до законодавства 

спеціалізованою вченою радою". І забрати… (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утвореної відповідно до законодавства – і все чітко.  

 

_______________. Колеги, перепрошую, дозвольте. Тут так само 

зустрічається та група, яку щойно у строчці 70-й правили стосовно публічного 

захисту, наукової доповіді. Цей блок треба узгодити із 70 пунктом.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він відповідає, тому що вони тричі, зараз буде ще одне 

посилання в одній з наступних правок.  

Ми вже залишили в тій редакції, яке було. Давайте просто… Пане Олеже, 

ще раз продивіться потім, щоб вони всі були абсолютно однакові, щоб нас юристи 

потім не розбалансували.  

145-а, Гришина – врахована частково.  

146-а, Інна Романівна – врахована частково.  

147-а… якась там пуста правка.  

148-а – відхилена.  

Ще раз давайте передивимося 148-у, бо тут таке саме формулювання.  

Всім о'кей? 

149-а Павленка – відхилена. 

150-а, Шахов – відхилена. 

151-а, Гришина – врахована частково. 

152-а – врахована частково. Наталія Романівна. 
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153-я, Мінько – відхилено. 

154-а, Совсун – врахована частково. 

155-а,  Ковальов – враховано. 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, а що виділено червоним? 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ви зараз, от дивіться що відбувається: якщо у захищеній 

докторській виявлено факти, науковий консультант позбавляється права участі – 

от зараз те, що я читаю – у підготовці та/або атестації здобувачів доктора 

філософії… А, ви хочете, щоб, я зрозумів, і те, і інше. (Загальна дискусія)  

 

_______________. Тут індивідуально, хтось буде чекати, а хтось змінить 

керівника. 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От мені дуже цікаво, як будуть чекати в того, якого 

позбавили, за законом, права два роки когось консультувати або бути науковим 

керівником. Це ж хто його буде чекати далі, поки він відсидить свій строк, 

вибачте. 

 

_______________. Колеги, тут не потрібно додаткового регулювання, на мій 

погляд, тому що передбачений варіант, коли взагалі особа може бути позбавлена 

наукового звання чи вченого ступеня. І тоді як, що його аспіранти також 

автоматично ліквідовуються? Ні, вони просто перейдуть до інших науковців, які 

не продовжать роботу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В такому формулюванні, як зараз праворуч, всім 

нормально? Ні, з червоним, бо воно, в принципі, розширює. Добре. Тоді так і 

залишаємо. 

156-а, Павленко. Відхилена. 

157-а, Батенка. Врахована частково.  

158-а, Юлія Миколаївна. Врахована частково.    

159-а, врахована. 
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160-а, відхилена.  

161-а, врахована частково. 

162-а, Фролов. Врахована. 

163-я, Павленко. Врахована частково. 

 

_______________. Є питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кажіть.  

 

_______________. Останнє речення: "Науковій установі чи закладу вищої 

освіти забезпечують трансляцію захисту дисертацій". Пропонується перенести 

пункт там, де 79, бо воно сюди недоречно зовсім.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Де? Куди перенести?  

 

_______________. В 79 пункт.  

 

_______________. Бо спочатку про скасування, а потім про… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я підтримую. Все інше не заперечуєте?  

 

_______________. Ні.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дамо час перенести, Олег Миколайович?  

 

_______________. Давайте, да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, щоб всі побачили і були щасливі.  

Добре, повертаємось до 83 рядка.  

163-я Павленка. Врахована частково.  

164-а, Лукашев. Врахована частково.  

165-а, Ковальов. Врахована редакційно. 

166-а, Батенко. Врахована редакційно.  

167-а – частково. 

168-а – частково. 

169-а – відхилена. 

170-а – врахована частково. 



39 

 

171-а – врахована частково. 

172-а – врахована. 

173-я – врахована. 

174-а – врахована. 

175-а – відхилена. 

176-а – врахована частково. 

177-а – врахована частково. 

178-а – відхилена. 

179-а – відхилена. 

180-а – відхилена.  

181-а – врахована частково. 

182-а – врахована частково. 

183-я – відхилена.  

184-а – відхилена.  

185-а – відхилена.  

186-а – врахована.  

187-а – відхилена.  

188-а – відхилена.  

189-а – врахована редакційно. 

190-а – врахована.  

191-а –  врахована.  

192-а – врахована частково. 

193-я – врахована.  

194-а – відхилена.  

195-а  – відхилена.  

196-я – відхилена.  

197-а – врахована редакційно. 

198-а – врахована.  

199-а – частково. 

200-а – відхилена.  

201-а – врахована.  

202-а – відхилена.  
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203-я – відхилена.  

204-а – врахована.  

205-а – відхилена.  

206-а – врахована.  

207-а – відхилена.  

207-1. Це та фінальна версія та, яка праворуч, Олегу Миколайовичу?  

В абзаці другому слова "наукового ступеня" замінити словами "ступеня 

освітньо-наукового чи освітньо-творчого рівня". Всім нормально? 

208-а – врахована.  

209-а. Да, ми додали сюди розширення двічі: у видачі або розширення 

ліцензій. О, ні-ні... Знов-таки ми, здається, повертаємося до того самого моменту.  

Останнє речення: у разі відмови у видачі або розширення ліцензії здобувач 

може подати нову заяву про отримання. І отут після "отримання" знов треба 

написати "розширення". 

І в попередньому, трішки вище на три рядки, отримання ліцензії і заяви про 

(трішки нижче) під час розгляду документів і заяви про отримання і знов-таки або 

розширення ліцензії. Щоб ми всюди прописали "утримання" або "розширення".  

Пане Олеже, тільки подивіться, у вас там написано в одному місці "або", а в 

іншому місці "через рисочку". Зробіть однаково, а юристи вже поправлять як 

потрібно.  

Так, 210-а. Врахована редакційно. 

Так, а тепер в мене є питання до Олега Миколайовича. Олег Миколайович, 

скажіть, будь ласка, оце правка 211, про яку ми дискутували. Цей закон набирає 

чинності з дня наступного за днем його опублікування, крім абзаців 5 та 7 

підпункту 2 пункту 1 розділу І, які набирають чинності з 1 вересня 21-го року. Це 

те 1 вересня, про яке ми домовлялися, да?   

 

_______________. Наскільки я розумію, тут мова йде про, по-перше, до 1 

вересня має запрацювати система подання інформації до національного агентства 

і порядок присудження.  

 

_______________. Це ми говорили, що разові спеціалізовані вчені ради 

відкриваються в тих закладах, де пройшли акредитацію… 
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_______________. Акредитовані освітні програми третього рівня вищої 

освіти… (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все. І ми тоді… 

 

_______________. Даю довідку, що пан Михайло Винницький обіцяв до 1 

вересня забезпечити акредитацію понад 1 тисячі освітніх програм. Хочу, щоб 

суспільство це все чуло. 

 

_______________. Трошки менше – 630.  

 

_______________. Трошки менше – 630, але в сумі буде 1 тисяча.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я все пам'ятаю. Я пам'ятаю нашу довгу дискусію і 

домовленість з цього питання, колеги. (Загальна дискусія)  

 

_______________. Я мушу уточнити. Це право виключно навчальних 

закладів, якщо вони попадуться, це наша спроможність це зробити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Миколайович, і ще раз, що ви говорили?  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, для них однаково. І це наша комітетська правка. І це 

остання комітетська… 

 

_______________. Сергію Віталійовичу, чи я міг би вас... Я дуже 

перепрошую, але, якщо дозволите, я би хотів вас все-таки повернути до тої 

правки, яку ми писали з голосу. Тут мова йде про 74 правку, це 18 з рисичкою. Ми 

писали фактично її з голосу, це стосовно того, що 30 днів... що стається після 30 

днів.  

Просто ми там написали в тому тексті, який писався з голосу, прошу 

вибачення, просто там було, що спеціалізована вчена рада вважається 

правомочною після 30 днів. Справа в тому, що це означає, що 30 днів нічого не 

відбувається. Опоненти не пишуть свої відгуки на дисертацію. Ніхто нічого не 

пише, а це насправді неправильно. Повинен процес атестації проходити, а тоді 
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після 30 днів спеціалізована вчена рада має право приймати захист. Не 

правомочно, а має право прийняти захист. Якщо можна було б це трішечки 

відкоригувати. 

 

_______________. А якщо на 29-й день? 

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Так, це даремна робота в такому випадку. 

Відповідальність закладу на те, що вони мають кваліфіковано створити 

спеціалізовану вчену раду. Але просто не повинен аспірант чекати додатковий 

місяць на те, щоб хтось там подав чи не подав, щоб спрацювала, умовно кажучи, 

мовчазна згода.  

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Ні, аспірант якраз навпаки, якраз навпаки. Аспірантові 

скажуть, що аспірант працює, готується до захисту, 31 день... 

(Загальна дискусія) 

 

_______________. А до цього 4 роки він цього не робив?  

 

_______________. Сергію Віталійовичу, ми пропонуємо залишити так, як є. 

Чому? Тому що в нас записано, що робота офіційним опонентом – це почесний 

обов'язок вченого. Якщо заклад вищої освіти призначив опонента, він вже 

начебто має право працювати. Але якщо ще рада неправомочна, які у вченого 

підстави робити експертизу дисертації. Немає такого, немає. Це по-перше.  

І по-друге. Правомочна означає, що вона має право приймати рішення 

відповідно до вимог законодавства. Тобто через 30 днів вона набуває право 

приймати рішення. Той папір про утворення спецради, по суті, це ще не... Воно 

рішення закладу, але неостаточне. Остаточності воно набуває через 30 днів. Я 

розумію логіку пана Михайла, що 30 днів начебто нічого не відбувається, але це і 

є той принцип мовчазної згоди. Точно так же в будівництві, поки не буде 

мовчазної згоди, не виконуються будівельні роботи. І таке інше. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, якщо ви не заперечуєте, я послухав обидві точки 

зору і вважаю, що, якщо ми залишимо зараз у тому вигляді, в якому ми вже 

сформулювали, це не забороняє разовій спецраді розпочати роботу. Єдине, що це 

буде на їх страх і ризик, звісно, але це не забороняє їм. Я впевнений, що буде 

частина спецрад, які почнуть свою роботу, не чекаючи результату. Мені так 

здається. Я бачив різні спецради. Я думаю, що буде частина, яка буде чекати 30 

днів, це теж правда. Але ми не обмежуємо їх і даємо вибір. Я думаю, що можна... 

давайте спробуємо залишити в тому вигляді, в якому є, якщо це не категоричне 

заперечення. О'кей?  

Я можу привести приклади з ProZorro, коли люди не можуть купити 

елементарні речі 3 місяці, через те що там є процедура… процедура прозора, ну, 

що ж поробиш. 

Колеги, ми завершили розгляд таблиці поправок. Всі в комітеті... (Шум у 

залі) 30 днів автоматично, мається на увазі, 30 календарних днів, якщо інше не 

зазначено. Але юристи нас поправлять, повірте, це буде техніко-юридичною 

правкою.  

Я попрошу Ірину або, Олегу Миколайовичу, включіть, будь ласочка, щоб 

ми бачили Zoom, щоб ми бачили членів комітету, які з нами в Zoom. І як каже, 

Дмитро Олександрович, запросіть депутатів до зали і підготуйтеся до 

голосування. Колеги...  

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олеже. 

Я сподіваюся, що ви будете тримати це питання на контролі і наступним 

питанням, яке ми попросимо підкомітет з питань науки та інновацій врахувати, це 

якраз це. Більше того, в нас зараз будуть готуватися ще пару законів в цій сфері, 

тому можна просто туди вставити правками до одного із законів.  

Отже, шановні колеги… Я щось, до речі, не бачу проекту рішення. Шановні 

колеги, є пропозиція затвердити таблицю правок, яку ми з вами затвердили, і 

рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект 4667-1 в другому читанні 

та в цілому.  

Хто – за, прошу голосувати.  
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Колеги, дякую. Одноголосно. Неймовірна робота. Дякую, Володимире. 

Дякую, колеги. Насправді ми гарно попрацювали, ці 14 годин трьох робочих груп 

пройшли недарма. Как один миг, можна сказать. 

Колеги, я пропоную швиденько пройтися по інших питаннях, поки ми всі 

маємо час і натхнення, і енергію. Пункт другий порядку денного пропоную 

об'єднати з пунктом третім, четвертим і п'ятим. Це чотири проекти закону: 4629, 

4629-1, 4665 і 4682.  

Сергій Колебошин, заступник голови Комітету з питань освіти, науки та 

інновацій. Сергій Валерійович, прошу, розкажіть нам коротко про що.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Колеги, я думаю, що всі знають, про що йдеться, і 

комплекс проблем, який ми вирішуємо, про який йдеться. Чому ми об'єднали ці 

чотири, а не два, тому що насправді це якісь забаганки Апарату були, щоб 

зареєструвати під окремими номерами два ще законопроекти. Але всі чотири про 

одне й теж саме, якщо брати так,  назагал.  

Хочу зауважити, що всі ці законопроекти стосуються змін до Закону  "Про 

повну загальну середню освіту" та Закону "Про освіту" і ще деяких, якщо не 

помиляюсь, які врегульовують питання формування мережі старшої профільної 

школи згідно Закону "Про освіту"  і "Про повну загальну середню освіту".  

Той закон, який ми прийняли в минулому році, казав про те, що цю мережу 

мають формувати або обласні ради, або міста з населенням 50 тисяч  плюс. 

Враховуючи той факт, що завершився перший етап децентралізації, враховуючи 

той факт, що є громади, спроможні зробити, утримувати якісні заклади, а я 

нагадаю, що ми завжди шукаємо компроміс  між якістю та доступністю, з'явилися 

ці законопроекти.  

Всі чотири ми розглядали на нашому підкомітеті – з повної загальної 

середньої та освіти на окупованих територіях та інклюзивної освіти, і про що 

ми… до чого дійшли. Я не буду довго, бо все це обговорювалося досить багато і в 

нас на комітеті до цього, і з міністерством, і на підкомітеті.  

Є позитивні новели в кожному законопроекті. Основний законопроект 4629 

правильно ставить цю проблему щодо 50 тисяч, але цей законопроект все ж таки 

досить однобокий підхід демонструє до вирішення цієї проблеми, оскільки він 

жодним чином не вирішує проблему забезпечення саме якості освіти. Також на 
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думку Головного науково-експертного управління є певні недоліки в цьому 

законопроекті.  

Трохи теж про законопроект 4665, він слушно співзвучний основному 

законопроекту щодо вилучення норми про 50 тисяч, але теж не зачіпає, скажемо 

так, ані питання по опорних закладах освіти, ані питання по забезпеченню 

достатньої якості освіти.  

Є слушні положення у законопроекті 4682 щодо вилучення норм про 50 

тисяч. Він пропонує корисні уточнення щодо додання у військово-цивільних 

адміністраціях суб'єктів забезпечення формування мережі закладів загальної 

середньої освіти. Є певні там недоліки концептуального характеру. Зокрема, 

законопроект не враховує положень статті 13 Закону "Про освіту", і також є 

досить багато зауважень у Головного науково-експертного управління, є 

фундаментальна річ, з якою не можна погодитися – це вилучення Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим із числа суб'єктів забезпечення розвитку системи 

освіти. 

І якщо от так от комулятивно, то законопроект 4629-1 (альтернативний) він 

враховує всі ті речі, про які я тільки що казав. Багато з присутніх тут брали участь 

в розробці цього законопроекту. Крім того, він вносить ще зміни додаткові, він 

передбачає правові підстави для функціонування установи, яка буде 

забезпечувати надання освітніх послуг для дітей, які перебувають у 

стаціонарному лікуванні, це те, про що ми тут казали з вами неодноразово на 

комітеті. Він включає визначення терміну "безпечні освітні середовища" в Закон 

"Про освіту". Він передбачає можливості для опорних закладів освіти – 

забезпечити здобуття не лише початкової та базової середньої, а і здобуття 

профільної середньої. Це те, про що до кожного з нас, особливо до депутатів-

мажоритарників, зверталися неодноразово. Доповнює перелік засновників ліцеїв. 

Скасовує норму про 50 тисяч, те, що я казав вже. Визначає чіткі вимоги до 

започаткування та провадження освітньої діяльності. Відтерміновує до 27 року 

набрання чинності окремими нормами закону щодо функціонування у 

комунальних ліцеях не менше чотирьох класів протягом 10-12 років навчання. Те, 

що зараз є великою проблемою, до нас теж багато звертаються. Також він 

зобов'язує уряд продовження виділення субвенцій з державного бюджету 
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місцевим бюджетам і у тому числі запровадження окремої субвенції чи в складі і, 

ну, інших субвенцій, субвенції на саме запровадження профільної освіти на 

формування цієї мережі, оскільки ми маємо допомагати громадам.  

У своєму листі Міністерство освіти і науки підтримує законопроект 4629-1 і 

вважає його найбільш інтегральним з цієї точки зору. Зауваження ГНЕУ не мають 

концептуального характеру, можуть бути враховані між першим та другим 

читанням.  

Тому рішення підкомітету, який розглянув це на своєму засіданні 24 

лютого, було наступне. Рекомендувати за результатами розгляду у першому 

читанні прийняти альтернативний законопроект 4629-1 за основу. Законопроект 

4629 за результатами розгляду у першому читанні відхилити. Законопроекти 4665 

і 4682 повернути суб'єктам законодавчої ініціативи на доопрацювання. Включити 

законопроекти, які я перерахував, до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради 

України дев'ятого скликання. 

 

_______________. В мене є пропозиція, там, де вилучити Крим, 

законопроект на доопрацювання відхилити. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Колеги, я закінчив.  

Там Сергій Віталійович є? Немає. Тоді я продовжу. 

Колеги, чи є бажаючі виступити? Да, Іван Григорович. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Звичайно, в залі буде велика дискусія. Слава Богу, що 

вони не йдуть альтернативними. Ці два – зрозуміло, а ті два будуть розглядатися 

окремо, і добре, що комітет приймає рішення, щоб спрямувати включити до 

порядку денного, бо проблема є.  

Ми зробили флешмоб, виходили до трибуни і говорили. Але на місцях, 

звичайно, те, що ми перекинули на місцях, оптимізація іде шаленими темпами, бо 

бюджет є бюджет, він небезрозмірний, і ця оптимізація, звичайно болісна, дуже 

болісна.  

Тому дискусії не уникнути в залі. Голосують фракції в залі, ви ж прекрасно 

розумієте. Комітет приймає логічне рішення, виходячи з реальної обстановки, а 

фракції, виходячи з політичної ситуації. 
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Тому я по першим двом підтримую, по тим двом законопроектам вони 

близькоспоріднені із колегами із сусідньої фракції. Я утримаюсь. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Дякую. 

Дійсно чотири законопроекти вони багато в чому ототожнюють, і є, в 

принципі, певні нюанси, про які я казав, я не буду додавати вже.  

Дискусія дійсно буде, дискусія, власне, є. І я тут дуже вдячний всім членам 

комітету за таку спільну позицію щодо того, що принципові речі, які вирішують 

ці закони, вони мають відбуватися. 

Чи є бажаючі виступити? Так, будь ласка. 

 

ФІЛІПІШИНА А.А. Я представлюсь.  

Доброго дня! Філіпішина Аксана Анатоліївна, представниця 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотримання прав 

дитини та сім’ї, отака моя довжелезна посада.  

Я дякую комітету за можливість кожного разу приєднуватись до ваших 

засідань в Zoom-форматі і я уважно слідкую за всіма дискусіями, які 

відбуваються, в тому числі по цих законопроектах. 

Уповноважений Верховної Ради спрямував вам свої позиції по цих 

законопроектах. В принципі, три законопроекти ми підтримали. І я зараз поясню, 

чому я очно тут сьогодні. 

Законопроект 4682 ми його не підтримали, ми вам не даємо рекомендації, 

ми його не підтримали з огляду на те, що він іде, по суті, в розріз із Законом "Про 

освіту" і повертає назад, скажімо так, по суті, скасовує "Нову українську школу".  

Три законопроекти, які ви зазначили, 4629, альтернативний 29-1 і 4665, 

вони всі мають право на життя. Але ми би просили, оскільки мова йде 

принципово про можливість реалізації дитиною свого гарантованого 

Конституцією права на здобуття повної загальної середньої освіти, яка за 53 

статтею має бути доступною і безоплатною, більш ретельно підійти до 

законопроекту 4629 прим.1 до другого читання. 

Що мається на увазі? Законопроект комітетський, який є він в цьому 

вигляді, не усуває наявних проблем. Наприклад, ви із Закону "Про освіту" 

переносите позицію про опорний заклад і в 31 статтю Закону "Про повну загальну 
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середню освіту" і надаєте можливість територіальним громадам створювати один 

заклад – початкову базову і профільну освіту. Натомість в статті 32 вашого ж 

законопроекту вимоги до закладу профільної освіти виписані з точки зору окремої 

юридичної особи, наявній знову ж таки чотирьох класів, не чотирьох профілів, 

підвезені і так далі. Я вам хочу сказати, що реально реалізувати на рівні села або 

навіть територіальної громади, яка об'єднала кілька сіл, це буде неможливо.  

Крім того, залишається позиція, ви не пропонуєте вносити зміни до статті 9 

Закону "Про повну загальну середню освіту", яка передбачає рівність здобуття 

повної загальної середньої освіти там, де умови  зарахування. І до ліцеїв, тобто до 

профільної освіти, залишається принцип конкурсу. Це єдина умова. Тобто де ж 

тут виконання статті 53 Конституції про доступність до повної загальної 

середньої освіти, якщо єдиною умовою зарахування до ліцею профільного 

закладу є конкурсність. І що з тими дітьми, які не пройдуть конкурсний, 

наприклад, відбір, вони залишаються поза конституційним гарантованим правом 

на здобуття повної загальної середньої освіти. 

Тому є питання, і ми би дуже просили з огляду і на оцей суспільний 

резонанс, я вам відверто скажу, що ми так само почали отримувати звернення, 

тобто уповноваженим буде вивчатися питання стосовно доцільності, 

недоцільності внесення там конституційного подання. Але ми обговорювали з 

уповноваженою цю проблематику, і саме від того, як до другого читання буде 

доопрацьований законопроект 4629 прим.1 (комітетський законопроект), ми 

будемо визначатися з нашою позицією стосовно конституційного подання.  

Дякую. Тому якщо буде створена робоча група до другого читання, ми б 

дуже просили, щоб ми, ну, фактично були включені. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Дякую. 

Ну, повністю погоджуюсь зі всіма тезами, які ви сказали щодо 4682, там 

дійсно фактично гальмується вся реформа, тому саме ми беремо за основу не цей 

законопроект.  

Що стосується кількості профілету, тут теж повністю з вами згоден, ми 

дискутували з міністерством на цю тему. Я не бачу проблеми між першим та 

другим читанням, ще більш ретельне доопрацювати цю історію, якраз от із 

Сергієм Миколайовичем ми це обговорювали, теж ідеться про кількість профілеїв 
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в старшій профільній школі. Тому все те, що ви казали, ми... ну, проблема відома. 

В незалежності від того, який формат комітет обере щодо доопрацювання між 

першим та другим, ми обов'язково будемо вас залучати, для нас дуже важливо в 

тому числі і ваша точка зору. Дякую. Чи є ще бажаючі? 

 

_______________. Так. Я прошу поставити Закон 4682 пропозицію на 

відхилення на голосування. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, тоді, коли будемо голосувати, тоді головуючий 

запропонує обидва формулювання. 

Ну, поки що ні, це Рада, якщо визначиться у другому читанні. Все. Тоді, 

Сергій Віталійович, я пропоную переходити до голосування. У нас буде чотири 

фактично голосування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, колеги, в нас буде чотири голосування.   

Да, колеги народні депутати, ставлю на голосування по законопроекту 4629. 

Рекомендувати Верховній Раді законопроект 4629 відхилити.  

Хто – за, прошу голосувати. Дякую.  

Бачу. Володимир Воронов. 

 

ВОРОНОВ В.А. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Одноголосно.  

Другий проект 4629-1. Рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу та 

доручити комітету підготувати законопроект до другого читання. Зі скороченим 

строком підготовки чи... Без скорочення, 14 днів. (Загальна дискусія) 

Тоді рекомендувати Верховній Раді законопроект 4629 прийняти за 

основу… 4629-1 прийняти за основу.  

Хто – за, прошу голосувати.  

Бачу. Володимир Воронов. 

 

ВОРОНОВ В.А. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги, одноголосно. 
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Ставлю на голосування проект рішення комітету рекомендувати Верховній 

Раді законопроект 4665 повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. Прошу голосувати.  

Хто – за? Дякую. Бачу.  

 

_______________. Я –утримався... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Воронов підтримує.  

Хто – утримався? Іван Григорович. 3 – утримались. 8. Прийняли рішення. 

Рішення прийнято.  

І 4682. Я так розумію, що відбулась дискусія у членів комітету, і є дві 

пропозиції. А що рекомендував підкомітет? (Шум у залі) Колеги, хоч і технічно, 

але принципово.  

Тоді, перше, буде два голосування. Тоді, перше, рекомендувати те, що 

запропонував підкомітет. Рекомендувати Верховній Раді України законопроект 

4682 повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.  

Хто – за? 2 – за… 3 – за. Хто – утримався? Утримались.  

Друга пропозиція, яка була, да, рекомендувати Верховній Раді законопроект 

4682 відхилити.  

Хто – за, прошу голосувати. Хто – утримався? Рішення прийнято. 

Законопроект відхилений.  

Колеги, питання шосте: про затвердження складу робочої групи з 

доопрацювання проектів законів 4477 і 4477-1.  

Сергій Валерійович, будь ласка. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Я дуже швидко, друзі, це не буду навіть час... До того 

складу, який був вам розісланий, всі надали пропозиції, ще є пропозиція від 

одного авторів суб'єкта законодавчої ініціативи, зокрема пані Інни Совсун, додати 

до робочої групи помічника-консультанта народного депутата України Ірину 

Когут. І є пропозиція, в нас є два автори фактично основних, ну, законопроекту, 

це, власне, Інна Совсун... Сич? А, да, ще Олександра Сича, да, і Олександра Сича 

додати, да. Перепрошую. 
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І два є суб'єкти законодавчої ініціативи основних – це пані Юлія Гришина, 

наша коліжанка, і пані Інна Совсун, наша колишня коліжанка. Є пропозиція, щоб 

вони між собою напрацювали ту компромісну версію, яку ми будемо виносити до 

зали. Після цього запропонувати вже цю компромісну версію до розгляду робочої 

групи, щоб в нас не було такого: 22 людини і кожен зі своїм, як то кажуть, 

уставом. Тобто формат роботи такий от запропонувати. І затвердити склад 

робочої групи в тому вигляді, в якому він вам розданий, із доданням Ірини Когут 

та Олександра Сича. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Валерійович. 

Чи є зауваження, пропозиції? Тоді пропоную затвердити склад робочої 

групи.  

Хто – за, прошу проголосувати. Із урахуванням пропозицій з голосу.  

Володимир Воронов. 

 

ВОРОНОВ В.А. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги, одноголосно. 

І останнє сьоме: "Різне". В нас є декілька питань, декілька народних 

депутатів мали свої питання. Давайте почнемо: Олена Лис, потім Наталія 

Романівна, і в кого ще були запитання по "Різному". 

Олена, прошу. 

 

ЛИС О.Г. Дякую. 

Колеги, я маю чітку нагоду. Хочу звернутися до міністра освіти, до Сергія 

Миколайовича, з наступним питанням щодо реалізації пілотного проекту по 

запуску "Нової української школи" в базовій школі.  

А саме, до мене як до народного депутата по 201 мажоритарному округу 

звернулися батьки щодо того, що у 27-й школі, яка мала два пілотних класи, 

наразі немає можливості реалізувати далі в 5-му класі в базовій школі цей 

пілотний проект. Батьки налаштовані дуже позитивно щодо цих чотирьох класів, 

які вони провели разом з вчителями. Готові вчителі. Я вивчала цю ситуацію. З 

яких причин директор школи не визначився, одноосібно, не винісши навіть це на 

засідання педради, наразі не знаю.  
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Департамент звернувся, я не маю ще відповіді, я до вас зверталася усно. 

Хочу дати звернення.  

І разом з тим, я уже прошу, щоб нам надали інформацію на комітет щодо 

всіх пілотних класів України, наскільки вони готові. Тому що наступність в 

"Новій українській школі" має бути, звичайно, реформа має продовжуватися, 

держава виділяє значні кошти. Ми маємо великі надії, що "Нова українська 

школа" буде такою великою базовою опорою. Ми можемо змінити, я вам уточню. 

Чернівецька школа номер 27. Дякую, колеги. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. 

Наталія Романівна, прошу. 

 

ПІПА Н.Р. Доброго дня вам ще раз. Пропозиція коротка. Щоб положення 

про ліцей після прийняття цього закону в першому і другому читанні розглянути 

разом з комітетом. Дякую. 

 

_______________. Це ми тоді в робочу групу включимо депутатів з комітету 

і на комітеті розглянемо, звичайно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є ще в "Різному" запитання? 

Да, Іван Григорович, будь ласка. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Користуючись присутністю міністра. Засоби захисту 

дітей, вчителів, викладачів – треба допомога чи не треба? Мається на увазі, іде 

третя хвиля. Європа перелякана в смерть, і третя хвиля більш жорстока. Ви ж 

розумієте, ми більш беззахисні, ніж та Німеччина, ніж та Велика Британія, 

Франція. Допомога потрібна, щоб ми в останній момент потім не гасили пожежу.  

 

_______________. Іван Григорович, на сьогодні є 5,4 мільярда залишків, які 

в минулому році дали депутати можливість змінами в Бюджетний кодекс робити і 

використовувати саме і на засоби індивідуального захисту. Плюс в цьому році є 1 

мільярд коштів, який теж на боротьбу з COVID, з яких попередньо плануємо на 

діджиталізацію приблизно 800 мільйонів і ще 200 мільйонів теж додатково на 

заходи індивідуального захисту.  
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Ближче до кінця року, як робили в минулому році, ми знайшли резервів 504 

мільйони, 539 мільйони, які теж розподіляли. На сьогодні звернень від регіонів 

стосовно критичної ситуації по засобам індивідуального захисту немає, але 

моніторимо постійно. В частині і шкіл, які знаходяться на самоізоляції, в частині 

класів, які знаходяться на самоізоляції.  

І враховуючи ту ситуацію постійного моніторингу, будуть пропонуватись 

зміни в карантинну постанову щодо проведення в тому числі і ЗНО незалежно від 

забарвлення регіону, щоб ми ЗНО теж не зірвали.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Колеги, чи є ще запитання в "Різному"? Якщо ні, то я щиро вам всім 

вдячний за ефективну роботу. І гарного вам всім вечора. До завтра. 


