
Ректору: Запрошення до участі в розробці проекту Стратегії розвитку 
вищої освіти України на 2021-2031 роки 

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 
<есІиса{іоп5ІгаІеду2031@дтаі1.сот> 
вт 11.08.2020 14:07 

Кому: Київський національний лінгвістичний університет <кпІи@кп1и.есІи.иа> 

№08/143 від 11.08.2020 р. 

Ректору Київського 
національного лінгвістичного 
університету 

Шановний Романе Володимировичу! 

6 серпня 2020 року під головуванням першого заступника Міністра освіти і науки України 
Миколи Кизима у режимі відеоконференції відбулось перше засідання Робочої групи з 
розробки проекту Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки. 

Документ розробляється на виконання Указу Президента України Володимира 
Зеленського (Указ № 210/2020 «Про вдосконалення вишої освіти в Україні») та 
відповідних доручень Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля (№ 23502/2/1-20 від 
12.06.2020 та № 23502/3/1-20 від 13.06.2020). 

Розробку Стратегії потрібно провести у стислі терміни, що визначено Указом Президента: 
«Кабінету Міністрів України забезпечити розроблення за участю Національного інституту 
стратегічних досліджень. Національної академії наук України та затвердити до 1 
листопада 2020 року стратегію розвитку вищої освіти в Украші на 2021 - 2031 роки, 
визначивши основні цілі та пріоритети з урахуванням глобальних тенденцій світової 
економіки». 

Таким чином, якщо від 1 листопада відрахувати 1 місяць на процедурні питання розгляду 
Стратегії Кабінетом Міністрів, а перед тим ще відрахувати 1 місяць на фомадські слухання 
проекту Стратегії - то у Робочої групи на розробку проекту Стратегії залишається часу 
лише до 1 вересня. 

Тому для того, щоб якнайшвидше консолідувати ресурси не тільки учасників Робочої 
групи, а усіх представників фахової спільноти, здатних зробити конструктивний внесок у 
розробку Стратегії; було створено комунікаційний майданчик \уу^.геЈ)тіогд.иа 

Запрошуємо фахівців Вашого навчального закладу ознайомитись із складом Робочої фупи 
з розроблення проекту Стратегії розвитку вищої освіти в Украші на 2021 -2031 роки, 
відеозаписами засідань підгруп, утворених за 13 напрямісами, а також внести свої 
пропозиції щодо бачення, якою повинна бути виша освіта в Україні в майбутньому-
визначити бачення її ролі в житті нашого суспільства, визначити місію вищої освіти; 
Ідентифікувати внутрішні сильні і слабкі сторони і розпізнати зовнішні загрози і 
можливості для розвитку вищої освіти; визначити пріоритети розвитку вищої освіти, які 
повинні знайти відображення у проекті Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-
2031 роки - тобто: стратегічні цілі і оперативні цілі та завдання, спрямовані на досягнення 
запропонованих стратегічних цілей. Киівсьі»й націонгіьйий ШГБІСТИЧНИЙ універшет 
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На основі наданих Вами пропозицій на майданчику \у\у\у.геіогт.ог^.ііа члени Робочої 
групи підготують відповідні загальні формулювання, які будуть розглянуті 18 серпня на 
наступному засіданні Робочої групи. 

Новину про початок розробки Стратегії дивіться у повідомленні на сайті МОН: У МОН 
стартувала розробка проекту Стратегіїрозвитку вишої освіти на 2021-2031 р р . -
долучитись можуть усі охочі. 
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