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Шановний Володимире Олександровичу!
Звернутись до Вас в чергове змушує ситуація, що складається навколо
коледжів та технікумів, колишніх вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації, а з 01 січня 2020 року закладів фахової передвищої освіти.
Шостий рік триває так зване «реформування» ланки освіти, в якій
функціонують коледжі та технікуми, яке крім безладу, антиреклами в суспільстві
державним закладам освіти і невпевненості в роботі їх трудових колективів
нічого не додає.
У 2014 році з прийняттям колишніми реформаторами нової редакції Закону
України «Про вищу освіту» коледжі та технікуми, за словами колишнього
міністра освіти, були забуті, а тому з прийняттям нового Закону в своїй діяльності
залишились по за межами правового поля. П’ятирічна боротьба з чиновниками,
які взагалі незрозуміло яке мали відношення до освіти, та отримували шалені
гранти, нарешті завершилась прийняттям Верховною Радою України і
підписанням Вами одного з перших законів Вашого Президентства – Закону
України «Про фахову передвищу освіту». Прийняття Закону не вирішило всіх
питань діяльності коледжів та технікумів, однак, визначило їх діяльність окремою
ланкою і хоча б додало впевненості в діяльності педагогічних колективів, що
держава не залишає їх на призволяще.
Однак, не встигни висохнути чорнила Вашого підпису під Законом, як вже
нова команда реформаторів взялась в тиші кабінетів переписувати щойно
прийнятий Закон. При цьому переписування відбувається в настільки дивний
спосіб, що про наміри реформаторів можна здогадуватися лише опосередковано. І
це викликає запитання, а не виконують ці діячи чиєсь замовлення переслідуючи
антинародні, антидержавні наміри в такий скрутний для України час? Чи бажання
отримати гранти перевищує як моральність так і державну безпеку?
Спочатку в Програмі діяльності Уряду (Постанова КМУ №849 від 29.09.2019
р., яка схвалена Верховною Радою України 04.10.2019 р.) в розділі Освіта і наука
з’являється новела – поєднати підготовку управлінців середньої ланки з

підготовкою кваліфікованих робітників. Але далі цікавіше! З’ясувати авторів цієї
новели, незважаючи на всі намагання керівництва Асоціації, так і не вдалось.
Народні депутати, члени комітету з питань освіти і науки при особистих зустрічах
повідомили, що вони до цього не причетні. В Міністерстві освіти і науки також
повідомили, що ця ідея не з їх кабінетів і міністерство дотримується чинного
законодавства. А в Секретаріаті Уряду переправили шукати відповідь до
Міністерства. В Міністерстві знову завірили, що завзято працюють над
імплементацією Закону України «Про фахову передвищу освіту» і розробляють
84 нормативно-правові акти на його виконання.
В цей же час, заступник міністра освіти і науки Коржевський П.М.,
подорожуючи Україною на чисельних зібраннях з представниками професійнотехнічної освіти без запрошення жодного представника коледжів та технікумів,
повідомляє на камеру, що рішення про об’єднання двох ланок освіти в одну вже
прийнято. Але залишається незрозумілим – ким прийняте і на якій законодавчий
базі, адже чинне законодавство не передбачає таких новел? При цьому
Коржевський П.М. по відношенню до керівників коледжів та технікумів вживає
військову термінологію і як з’ясувалось він збирається воювати з керівниками
коледжів, більше того в нього навіть є зброя. І це заявляється в ефір на всю країну
під час війни з агресором. Виявляється заступник міністра відкрив ще один
фронт!!! Виявляється з його слів міністерство воює з керівниками державних
коледжів та технікумів, які обрані
і призначені на посади державою.
Прослухавши таку риторику з вуст одного з керівників міністерства складається
враження що керівники коледжів, педагогічні колективи та студентство коледжів
та технікумів взагалі потрапили на поле бою!
А Генеральний директор генерального директорату вищої та освіти дорослих
МОН Шаров О.І. в своїх відповідях взагалі в якості законодавчого обґрунтування
поєднання фахової передвищої освіти та професійно-технічної освіти в одну
ланку навів Меморандум про взаєморозуміння щодо перспективних шляхів
законодавчого врегулювання розвитку до університетської освіти в Україні, яка
підписана учасниками ССАР з української сторони в штаті Флорида (США). В
той же час, Шаров О.І. не повідомив, що меморандум, м’яко кажучи не є законом,
а по друге реалізація Програми, організованої Держдепом США (відділ освіти і
культури) та підписання Меморандуму відбувалось до прийняття Закону України
«Про фахову передвищу освіту», а сам Закон прийнято якраз на реалізацію
домовленостей, досягнутих за участю американської сторони. І проводити
«ревізію» щойно прийнятого Закону в черговий раз висвітить Україну, як
недоговороздатну державу завдяки діям наших чиновників.
Далі – на засіданні Уряду 11.12.2019 р. Міністр освіти і науки з голосу
пропонує прийняти абсолютно непідготовлене розпорядження, яким на плечі
місцевих органів влади в порушення статті 142 Конституції України пропонується
передати всі функції з управління державними коледжами та технікумами не

тільки без відповідного фінансового забезпечення, а ще й в порушення діючого
законодавства, так як жодним законом не визначено порядок передачі функцій
управління без передачі прав власності.
Більше того за півроку таємних розмов про реформування ланки фахової
передвищої освіти (коледжів та технікумів), жоден представник керівництва
міністерства та Комітету ВРУ з питань освіти і науки не зібрав керівників
коледжів та технікумів, представників освітньої громадськості для пояснення
позиції державних органів по відношенню до функціонування коледжів та
технікумів.
Далі спостерігати таку антидержавницьку діяльність державних органів
Асоціація не може і 05.12.2019 запросили на конференцію представників
коледжів та технікумів України Міністра і Голову Комітету Верховної Ради
пояснити позицію державних органів відносно майбутнього коледжів та
технікумів. Однак, на зібрання на якому були присутні представники коледжів з
усіх регіонів України, посилаючись на відсутність часу під час реформ не
з’явився жоден керівник освітньої галузі.
Таке зухвале, байдуже відношення керівництва галузі освіти до 700
колективів, які направили на конференцію з усієї держави своїх представників,
продемонстровано не тільки до керівників закладів, але й до 70 тисяч
педагогічних працівників і більш ніж 300 тисячного студентства інакше як
державною зрадою на тлі всього що перелічено вище назвати не можна.
Просимо Вас, шановний Володимире Олександровичу терміново втрутитись
в ситуацію та вжити персональних заходів по відношенню до керівництва галузі з
метою недопущення соціального вибуху в освітянському середовищі. Реформи
необхідно проводити для покращення життя людей нашої держави, а не для
виконання забаганок грантодавців.
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