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Щодо освітньо-кваліфікаційного
рівня молодший спеціаліст

Шановна Олено Григорівно!
16 травня 2018 року планується проведення розширеного засідання
Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, на якому будуть
розглянуті стан законодавчого забезпечення функціонування та розвитку
закладів фахової передвищої освіти, які за установчими документами мають
статус вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
В зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про
державний бюджет на 2018 рік», вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації
(коледжі та технікуми), які мають статус окремих юридичних осіб, передано на
фінансування місцевих бюджетів, з зобов’язанням держави за рахунок освітньої
субвенції збільшити відповідне фінансування місцевих бюджетів.
У законі України «Про освіту» (2017) зазначено, що фахова передвища
освіта спрямована на формування та розвиток освітньої кваліфікації, що
підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у
певній галузі професійної діяльності, пов’язаних з виконанням виробничих
завдань підвищеної складності і здійсненням обмежених управлінських
функцій, що характеризуються певною невизначеністю умов та потребують
застосування положень і методів відповідної науки, і завершуються здобуттям
відповідної освітньої чи професійної кваліфікації. Тобто, здобувачі цих
професійних кваліфікацій, що відповідають п’ятому рівню Національної рамки
кваліфікацій, призначаються на первинні посади у певному виді економічної
діяльності і здійснюють керівництво певною ділянкою роботи, виробничою
діяльністю окремих працівників на підприємствах, установах, організаціях
незалежно від форми власності.

З метою спільного вирішення питань законодавчого та фінансового
функціонування освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
просимо внести такі пропозиції до проекту засідання Комітету Верховної Ради
України з питань науки і освіти:
1.
З метою імплементації Закону України «Про освіту» завершити
роботу над законопроектом «Про фахову передвищу освіту» та підготувати
його до першого читання.
2.
Розробити та затвердити Стратегію розвитку фахової передвищої
освіти до 2025 року.
3.
З метою опозиціонування освітнього рівня фахової передвищої
освіти на ринку праці, клопотати перед галузевими міністерствами і
відомствами щодо створення робочих груп, до складу яких включити
представників технікумів і коледжів, по внесенню змін і доповнень до
довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
4.
Вжити невідкладних заходів щодо запобігання відтоку
інтелектуального капіталу з України, зокрема, підвищення якості надання
освітніх послуг, створення умов доступу до освіти та перспективи отримання
першого робочого місця.
5.
Передбачити на законодавчому рівні пільгову податкову політику
для підприємств, які беруть участь в організації дуальної форми навчання та
практичного навчання студентів, надають фінансову допомогу закладам
фахової передвищої освіти.
6.
Кабінету Міністрів України та Міністерству фінансів України
забезпечити трансферт місцевим та обласним бюджетам для виконання
зобов’язань з фінансування освітньої субвенції технікумам та коледжам.
7.
Вирішити питання зарахування на заочну форму навчання осіб, які
мають повну загальну середню та стаж роботи на виробництві, за результатами
складання вступних фахових випробувань.
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