Всеукраїнський форум Зустріч з міністром освіти Лілією Гриневич та
президентом Малої академії наук Станіславом Довгим. Реформа освіти.
Національний фонд досліджень та розвиток науки. Державна підтримка
молодих дослідників. 29.11.2018
Ключові теми обговорення:
Реформа освіти.
Національний фонд досліджень та розвиток науки.
Державна підтримка молодих дослідників.

Зміст
Економічна функція науки пов’язана з обслуговуванням наукомісткого
виробництва, експортом наукового продукту та науковою експертизою.
Країна, яка здатна створити власне високотехнологічне виробництво або
ініціювати його створення іноземним інвестором, буде отримувати високі
доходи від експорту товару. Більшість держав-лідерів у сфері економіки або
володіють високотехнологічним виробництвом, або намагаються його
створити.
Для забезпечення розвитку науки в Україні створено Національну раду
з питань розвитку науки і технологій та Національний фонд досліджень.
Національна рада визначає пріоритетні напрямки розвитку української науки,
принципи держатестацій та експертиз, а Національний фонд збирає та
розподіляє кошти на пріоритетні напрямки. Але чимало питань залишилося
поза увагою і, загалом, сама реформа освіти просувається доволі повільно.
Окремі меседжи зустрічі:
«Ми бачимо драматичний спад якості шкільної освіти…»
«З початку незалежності кількість студентів в нашій системі освіти, вищої,
зменшилася майже у два рази, а мережа університетів, навпаки, зросла…»
«Цього року ми пережили, так би мовити, екстремальний мінімум кількості
випускників одинадцятого класу…»
«Ми запровадили також конкурс молодих вчених, якого раніше взагалі не
було…»

«Немає якісної вищої освіти без науки…»
«Перш за все – Національний фонд досліджень, справді, буде самостійним.
Ці кошти – 262 млн зараз знаходяться тимчасово у бюджеті міністерства
освіти на програмі, що стосується наукових досліджень з простої
бюрократичної причини, що цей фонд ще не зареєстрований як юридична
особа…»
«Надаємо можливості нашим дітям брати участь, навчатися у провідних
наукових лабораторіях світу. Переможці – це в основному діти з бідних,
малозабезпечених сімей, тому все це для наших дітей безкоштовно. Ми
знаходимо спонсорів, знаходимо партнерів і даємо можливість нашим дітям
зробити правильний вибір у житті…»
«Ми зараз заключаємо угоди про співпрацю. Там дійсно буде можливість
навчатися у кращих університетах світу. Вже у цих університетах деякі наші
випускники навчаються. Близько десяти відсотків переможців вступають у
кращі університети світу…»

