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Голові Верховної Ради України
Разумкову Д.О.

Шановний Дмитре Олександровичу!
У Верховній Раді України зареєстрований законопроект про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері
вищої освіти №2299 від 22.10.2019. Проект подали народні депутати України Бабак
С.В., Гришина Ю.М., Коваль О.В., Воронов В.А.
Педагогічні колективи занепокоєні тим, що зазначений законопроект не було
подано для громадського обговорення серед освітян, а тому в ньому не враховано
думку тих, для кого безпосередньо ці зміни вводяться. Це, мабуть, вперше виникла
така ситуація, коли законопроект, який стосується проблемних питань системи освіти
не було подано для громадського обговорення.
Аналіз законопроекту показує, що водночас із необхідними істотними
нововведеннями він містить певні виклики для освітньої системи України. Зокрема:
-використання Міжнародної стандартної класифікації (ст.1) для формування
нового переліку спеціальностей загострить ситуацію на українському ринку праці
через невідповідність фаху спеціалістів та вакансій;
- у ст.44, передбачається, що прийом на основі ступеня молодшого бакалавра,
ступеня фахового молодшого бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста під час вступу на споріднену або іншу спеціальність для
здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання. Це загрожує існуванню фахових коледжів, руйнує ступеневу систему
освіти в Україні, ставить випускника коледжу на один щабель з випускником школи,
але в нерівні умови, що в подальшому приведе до знищення підготовки фахівців
середньої ланки для виробництва. Необхідно залишити умову, за якою прийом для
вступу на споріднену спеціальність для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за
результатами вступних випробувань.
Вважаємо, що необхідно надати можливість освітянським громадам
проаналізувати законопроект, сформувати пропозиції, щоб убезпечити закладені в
ньому загрози, та провести переговори з народними депутатами з метою прийняття
доопрацьованого законопроекту.
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