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03.11.2020 № 02-5/609                             Голові Комітету з питань освіти, науки 

                                                                      та інновацій Верховної Ради України 

                Бабаку С.В.   
 

                                               Шановний Сергію Віталійовичу! 

Шановні народні депутати України, члени Комітету ! 
 

Учасники IX пленуму ЦК Профспілки працівників освіти і науки України 
звертаються з приводу загрози подальшого функціонування закладів фахової 
передвищої освіти, що діють відповідно до Закону України «Про фахову передвищу 
освіту». 

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону «Про професійну освіту» 
за № 4207-1 від 26.10.2020, що поданий на розгляд парламенту 23 жовтня 2020 року. 
Цей законопроект, ініціаторами якого є народні депутати України, зокрема, члени 
Комітету з питань освіти, науки та інновацій, є альтернативним до законопроекту «Про 
професійну (професійно-технічну) освіту», реєстраційний № 4207 від 12.10.2020.  

Законопроектом пропонується скасувати Закони України «Про професійно-
технічну освіту» і «Про фахову передвищу освіту». Таким чином фахова передвища 
освіта фактично ліквідовується, що є несумісним з  рівнями освіти, визначеними 
статтею10 Закону України «Про освіту». 

Пленум відзначає, що законопроект подано на розгляд парламенту кулуарно, без 
громадського обговорення та залучення до його напрацювань фахівців коледжів.  
Однак його положення суттєво впливають на подальшу долю таких закладів фахової 
передвищої освіти.  

Такі непродумані законодавчі ініціативи можуть позбавити значну частину 
молоді можливості отримати відповідного рівня освіту, спричинити зростання серед 
них безробіття, призвести до ще більшого відтоку студентства здобувати освіту за 
кордоном. Фактично перекреслюються напрацювання всієї освітянської спільноти, 
відображені в Законі України «Про фахову передвищу освіту», в основу якого 
закладено особливості здобуття фахової передвищої освіти, регулювання суспільних 
відносини в цій системі, створення умов для поєднання освіти з виробництвом з метою 
підготовки конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, 
ринку праці та держави.  

Статтею 53 Конституції України гарантовано забезпечення державою 
доступності і безоплатності професійно-технічної, вищої освіти в державних і 
комунальних навчальних закладах, а також та їх розвиток. Функціонування та 
фінансування закладів фахової передвищої освіти передбачено також Бюджетним 
кодексом України. Але законопроект № 4207-1 не узгоджується з цими нормами. 

У зв’язку з зазначеним, учасники IX пленуму ЦК Профспілки розраховують на 
прийняття очолюваним Вами, шановний Сергію Віталійовичу, Комітетом виважених 
рішень та вжиття заходів для унеможливлення його прийняття, недопущення знищення 
такої ланки освіти, як фахові коледжі, забезпечення розмежування підготовки 
кваліфікованих робітничих кадрів через норми спеціального закону «Про професійно-
технічну (професійну) освіту». 

 

  З повагою, від імені учасників пленуму, 

  Голова Профспілки                                                                           Г.Ф.Труханов 
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