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Голові Верховної Ради України
Разумкову Д.О.

Шановний Дмитре Олександровичу!

В процесі реформування освіти України було прийнято низку законів, в
тому числі Закон України «Про освіту» (2017 рік) та Закон України «Про фахову
передвищу освіту» (2019 рік), якими регламентовано функціонування технікумів
і коледжів, як окремої ланки освіти – фахова передвища освіта.
Президент України Володимир Зеленський, одним із перших, 05 липня
2019 року підписав саме Закон України «Про фахову передвищу освіту», який
вступив у дію з 9 серпня 2019 року.
Своїм авторитетним підписом Президент України засвідчив, що складник
освіти (фахова передвища освіта), який об’єднує в собі коледжі і технікуми нашої
держави, є відмінним від професійно-технічної освіти і повинен займати окрему
нішу в системі освіти.
До речі, історично доведено, що цей складник освіти існував окремо від
професійно-технічної під назвою «середня спеціальна освіта».
На жаль, освітянські чиновники попереднього уряду ввели в оману
Верховну Раду України і у Програмі діяльності Уряду (затвердженої Постановою
Верховної Ради 04 жовтня 2019 р.) неправомірно записали недолугу фразу
«професійна освіта», об`єднавши у ній професійно-технічну і фахову
передвищу освіту. Звичайно, що це була своєрідна диверсія, бо заперечувала
юридичні норми, які викладені у вже згаданих вище двох освітянських Законах
України.
На наш погляд, достатньо аргументований, об’єднання двох складників
має одну мету: штучно понизити авторитет коледжів і технікумів до рівня
професійно-технічної освіти і таким чином прискорити виїзд молодих людей з
України до інших держав для здобуття фахової освіти.
Нам зрозуміло, що нинішні чиновники від освіти, виконуючи завдання
своїх «грантодавців», за підтримки керівництва профільного комітету Верховної
Ради України, безсоромно принижують авторитет Президента, який підписав
Закон України «Про фахову передвищу освіту», та руйнують інтелектуальний
потенціал України.

Наступним кроком посадові особи від освіти, які не керуються інтересами
держави, хочуть у турборежимі (без громадського обговорення, без
парламентських слухань і т.п.) «проштовхнути» через Верховну Раду Закон
України «Про професійну освіту», у якому професійно-технічна і фахова
передвища освіта мають бути об’єднані в один складник освіти. Шкідливі
наслідки прийняття цього Закону викладені у попередньому абзаці нашого
звернення.
Просимо Вас, шановний Дмитре Олександровичу, як людину, яка сповідує
державницькі підходи та не є залежною від грантодавців, не допустити
прийняття цього закону та запобігти знищенню фахової передвищої освіти.
Такий Ваш вчинок буде співзвучний із державною позицією Президента
України, який підписав Закон України «Про фахову передвищу освіту».
Освітянські громади технікумів і коледжів занепокоєні таким ставленням
до цієї ланки освіти та ставлять під сумнів демократичність нашої держави і
готові до проведення короткотермінових акцій протесту спільно з профспілками.
Від імені трудових та студентських колективів закладів фахової
передвищої освіти – коледжів і технікумів України
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