Рішення
Ради ректорів закладів вищої освіти Одеського регіону «Про фахову
передвищу освіту у системі України. Перспективи розвитку»

Обговоривши презентацію узгодженого законопроекту про
«Фахову передвищу освіту», яку представив голова Ради директорів ВНЗ І-ІІ
р.а. Коваленко А.В., Рада ректорів відмічає, що, нарешті, узгоджений
законопроект вирішить долю ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, визначить
перспективу їх розвитку та розширення можливостей, як окремої ланки
освіти України.
Проект Закону «Про фахову передвищу освіту» визначає практикоорієнтований характер освіти, академічну, кадрову, фінансову автономію,
збереження співпраці із вищою освітою. Крім того законопроект передбачає
підготовку фахівців орієнтовану на економіку та розвиток конкретного
регіону.
Головна мета закладів фахової передвищої освіти – сконцентруватись
насамперед на розвиток програм фахової передвищої освіти, їх різноманіття.
Зробити такі програми, щоб вони були привабливими для більшості
вступників та забезпечували потреби роботодавців.
У Законі передбачені різні форми навчання, право студентів на
індивідуальний навчальний план та вільний вибір предметів.
Згідно із законопроектом фахові професійні коледжі можуть надавати своїм
випускникам профільну повну середню освіту, готувати кваліфікованих
робітників та фахових молодших бакалаврів, а також можуть ліцензуватись
окремі програми підготовки молодших бакалаврів та бакалаврів.
Зазначені та інші положення законопроекту демонструють, що створена нова
ланка освіти - «Фахова передвища освіта» є надзвичайно важливою для
економіки України.
Рада ректорів ЗВО Одеського регіону констатує, що діючі сьогодні в
Одеській області ВНЗ І-ІІ р.а. представляють собою педагогічні колективи,
які мають повний досвід роботи, кваліфікований педагогічний персонал,
відповідну матеріально-технічну базу, тому реалізація даного законопроекту
стане для них поштовхом до подальшого розвитку, враховуючи необхідне
перезавантаження системи роботи фахових коледжів у нових умовах.

На підставі вищезазначеного, Рада ректорів ЗВО Одеського регіону,
рекомендує:
1. Зазначену презентацію проекту Закону України «Про фахову передвищу
освіту» прийняти до відома.
2. Обговорити даний законопроект в колективах навчальних закладів і при
його затвердженні Верховною Радою України, розробити конкретну
систему перезавантаження роботи фахових коледжів у нових умовах,
починаючи з 2020 року.
3. Керівникам ЗВО визначити обсяги освітньо-професійної програми
підготовки бакалаврів на основі фахової передвищої освіти. Обсяг такої
програми складає не менше 50% від загального обсягу освітньопрофесійної програми на основі профільної середньої освіти, що
визначено законопроектом.
4. Керівникам ЗВО забезпечити збереження співпраці закладів фахової
передвищої освіти із системою вищої освіти на основі спільної роботи для
тих закладів, які є в структурі ЗВО і на основі навчально-методичних
комплексів для інших ЗФПО (інтегровані навчальні плани, система
підвищення кваліфікації викладачів, спільні методичні та виховні заходи
тощо).

