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Шановний Денисе Анатолійовичу!
Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Одеської області
засвідчує свою глибоку повагу Кабінету міністрів України та Вам особисто.
Спільнота освітян Одещини об’єднує 38 закладів фахової передвищої
освіти, з них - 32 державних (21 з яких підпорядкований Міністерству освіти
і науки України), 6 - приватних. В закладах фахової передвищої освіти
станом на 1 грудня 2020 року навчається 26840 студентів, викладацький
склад налічує 2488 викладачів. Заклади фахової передвищої освіти Одещини
готують спеціалістів майже за 100 спеціальностями.
Рада директорів звертається з клопотанням про підтримку кандидатури
Шкарлета Сергія Миколайовича щодо призначення на посаду Міністра
освіти і науки України.
Шкарлет С.М. є сучасним молодим лідером, що має великий досвід
науково-педагогічної діяльності. В період, що Сергій Миколайович є
тимчасово виконуючим обов’язки Міністра освіти і науки України, заклади
фахової передвищої освіти здійснили прийом студентів за новим Законом
«Про фахову передвищу освіту». Закон дає можливості
індивідуальні освітні траєкторії,

формувати

надавати вибір форм освіти, передбачає

низку механізмів, спрямованих на розвиток освіти дорослих і багато інше. А
головним пріоритетом є готовність випускників до виходу на ринок праці, де
все більше відчувається нестача кваліфікованих спеціалістів середньої ланки.
Сергій Миколайович активно підтримував діяльність закладів фахової
передвищої освіти, як окремої ланки. Як очільник МОН, Шкарлет С.М.
опікувався питаннями розвитку науки та інновацій в освіті.
Такий підхід відкриває нові можливості в науковому, педагогічному,
методичному та інформаційному супроводі розвитку сучасної освіти та
сприятиме ефективному розв’язанню актуальних проблем, що постали перед
національною системою освіти в нових умовах розвитку українського
суспільства в контексті європейської інтеграції і світової глобалізації.
Вважаємо, що Шкарлет С.М. є гідним керівником, який здатен створити
умови для формування конкурентоспроможності сучасної освіти в межах
національного виміру, а також розбудови перспектив виходу за його межі, в
напрямку зближення з європейським простором.

З повагою,
Голова Ради директорів
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