
Рішення Ради ректорів ЗВО Одеського регіону від 23.11.2022р. з питання 
"Про перспективи розвитку системи вищої освіти в Одеській області в кон-

тексті проекту розділу "Освіта і науки" Плану відновлення України" 
 
 

Заслухавши та обговоривши завдання, які поставлені в Стратегії розвитку вищої 
освіти в Україні на 2022-2032 рр., Операційному плані реалізації у 2022-2024 рр. за-
значеної Стратегії та проекті розділу "Освіта і науки" Плану відновлення України, 
Рада ректорів ЗВО Одеського регіону  

֍ відзначає, шо внаслідок негативного впливу на вищу освіту воєнної агресії рф 
ці документи потребують значного корегування, доопрацювання та взаємного уз-
годження в цілях і завданнях. 

֍ У той же час, враховуючи, що у всіх зазначених документах в якості першоче-
ргового завдання включено розроблення середньострокового плану модернізації 
(оптимізації) мережі закладів вищої освіти в Україні та його реалізацію:  

1) Рада ректорів ЗВО Одеського регіону відзначає, що: 
- розвиток системи вищої освіти є ключовою складовою забезпечення планів 
післявоєнної відбудови держави, в тому числі Одеського регіону, їх конкурен-
тоспроможності у повоєнний час; 
- оптимізація («модернізація») є об’єктивним процесом післявоєнного відно-

влення України. 
2) Рада ректорів вважає, що оптимізація мережі ЗВО Одеського регіону повинна 

здійснюватися тільки у повоєнний час і обов’язково ґрунтуватися на Стратегії розви-
тку вищої освіти в Одеській області, яка має бути розроблена до закінчення війни 
як важлива складова Стратегії післявоєнної розбудови Одеського регіону на сере-
дньострокову перспективу. 

3) Рада ректорів підкреслює, що Стратегія розвитку вищої освіти в Одеській 
області має бути розроблена у стислі строки за участю Одеської обласної ради, Оде-
ської облдержадміністрації, Одеської та інших міських рад області, Об'єднання орга-
нізацій роботодавців Одеської області, Ради ректорів ЗВО Одеського регіону, Півден-
ного наукового центру НАН та МОН України, Ради молодих вчених Одеської області, 
органів студентського самоврядування ЗВО Одеського регіону, інших стейкхолдерів. 

4) Рада ректорів відзначає, що Стратегія розвитку вищої освіти в Одеській 
області має ґрунтуватися на Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 
рр., Операційному плану реалізації у 2022-2024 рр. зазначеної Стратегії та: 

- відповідати визначеним стратегічним цілям розвитку Одеського регіону та бути 
кадровою основою реалізації цих цілей; 

- включати завдання щодо створення в ЗВО області сприятливих конкуренто-
спроможних умов для навчання впродовж всього життя та диверсифікованого віднов-
лення працездатності робітників; 

- забезпечувати реалізацію рівних прав мешканців регіону та всієї України на здо-
буття вищої освіти в закладах вищої освіти регіону; 

- сформувати на основі вище зазначеного примірний перелік критеріїв відбору 
закладів вищої освіти та спеціальностей, які мають визначальне значення для розвитку 
конкурентоспроможної економіки, соціальної сфери та людського капіталу Одеської 
області в середньостроковій перспективі.   

4) Рада ректорів вважає за необхідне розробку примірного плану поетапного 
укрупнення закладів вищої освіти, який має містити виключно перелік та порядок 



узгодженого вирішення обов’язкових типових питань, які виникають в процесі об’єд-
нання/приєднання 2-4-х ЗВО безвідносно до конкретних закладів Одещини. 

5) Рада ректорів звертається до закладів вищої освіти регіону щодо: 
- обґрунтованого обговорення питань перспектив подальшого розвитку своїх ко-

лективів в контексті задач, окреслених Планом відновлення України та Стратегією 
розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 рр. та Операційним планом реалізації 
Стратегії; 

- активного включення в розробку стратегії розвитку вищої освіти в Одеській 
області та примірного плану поетапного укрупнення закладів вищої освіти регіону; 

6) Рада ректорів звертається до Одеської обласної ради, Одеської облдержадміні-
страції, Одеської та інших міських рад області, Об'єднання організацій роботодавців 
Одеської області, Південного наукового центру НАН та МОН України, Ради молодих 
вчених Одеської області, органів студентського самоврядування ЗВО Одеського регі-
ону щодо активного включення в розробку стратегії розвитку вищої освіти в Одесь-
кій області. 

7) Рада ректорів доручає Президії звернутися до керівництва Одеської обл-
держадміністрації та Одеської обласної ради з пропозицією щодо створення коорди-
наційної робочої групи по розробці проєкту Стратегії розвитку вищої освіти в Оде-
ській області та примірного плану поетапного укрупнення закладів вищої освіти регі-
ону. 

 
Голова Ради ректорів 
ЗВО Одеського регіону                                                          Сергій Степаненко 
 
30.11.2022р. 


