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вносить народний депутат України
Марченко О.О.
(посв. №294)


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту»
(щодо уточнення статусу коледжів)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України «Про вищу освіту» ( Відомості Верховної   Ради України, 2014, № 37-38, ст.2004) такі зміни:
1)  частину третю статті  5 викласти в наступній редакції:
«3. Молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої-професійної програми, обсяг якої становить 120-180 кредитів ЄКТС.
Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти. 	Ступінь молодшого бакалавра може здобуватись одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти за очною (денною) формою навчання».
2) підпункт третій  частини першої статті 28 викласти в наступній редакції:
«3) коледж – окремий вищий навчальний заклад або структурний підрозділ університету, академії, чи інституту, що провадить освітню діяльність, пов'язану  із здобуттям ступеню молодшого бакалавра та має право проводити прикладні наукові дослідження.
Відомості про коледж, який є структурним підрозділом університету, академії чи інституту, включаються до Єдиної державної електронної бази з питань освіти».
3)  частини третю та четверту статті 33 викласти в наступній редакції:
«3. Основними структурними підрозділами вищого навчального закладу є факультети, кафедри, циклові комісії, бібліотека.
4. Факультет – структурний підрозділ вищого навчального закладу, що об’єднує не менш як три кафедри (циклові комісії) та/або лабораторії навчальних закладів, які  у сукупності забезпечують підготовку не менш 200 здобувачів вищої освіти денної форми навчання (крім факультетів вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання), вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, вищих навчальних закладів культури та мистецтва)».
4) статтю 33 доповнити частиною шостою:
«6. Циклова комісія – базовий структурний підрозділ коледжу, що проводить навчальну, методичну та/або наукову діяльність за однією або кількома спорідненими навчальними дисциплінами, до складу якого входить не менше трьох науково-педагогічних або педагогічних працівників».
5) частину шосту – десяту статті 33 вважати частинами сьомою-одинадцятою.
6)  у назві статті 35 додати слова «циклової комісії».
7) частину другу статті 35 доповнити реченням:
«Керівник факультету коледжу  повинен мати науковий ступінь або ступінь магістра відповідно до профілю факультету».
8)  статтю 35 доповнити частиною восьмою:
«8. Керівництво цикловою комісією коледжу здійснює завідувач циклової комісії, який не може перебувати на посаді більше ніж два строки.
Керівник циклової комісії коледжу повинен мати науковий ступінь або ступінь магістра відповідно до профілю циклової комісії. Керівник циклової комісії обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою вищого навчального закладу строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету та циклової комісії. 
Керівник циклової комісії забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів».
9) частину третю статті 36 викласти в наступній редакції:
«3. Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради вищого навчального закладу, які мають науковий ступінь або ступінь магістра та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. До складу вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами керівник вищого навчального закладу, заступники керівника, керівники факультетів (навчально-наукових інститутів), учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, завідувачів циклових комісій, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених статутом вищого навчального закладу.
Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради».

10)  частину першу статті 42 викласти в наступній редакції:
«1. Кандидат на посаду керівника університету, академії, інституту повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років. Кандидат на посаду керівника коледжу повинен володіти державною мовою, мати науковий ступінь або ступінь магістра, відповідну підготовку та педагогічний стаж у вищих навчальних закладах не менш як 5 років. Кандидат  на посаду керівника вищого навчального закладу державної чи комунальної власності має бути громадянином України.
Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного вищого навчального закладу більше ніж два строки.»
11)  частину четверту статті 44 викласти в наступній редакції:
«4. Прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих та/або фізичних здібностей з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту (документа про базову середню освіту у разі вступу на основі базової середньої освіти).
Прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих та/або фізичних здібностей з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту.»
12) частину першу статті 55 доповнити підпунктом сьомим :
«7) завідувач циклової комісії».
13)  підпункти сьомий  - одинадцятий частини першої статті 55 вважати підпунктами восьмим – дванадцятим.
14)  частину першу статті 56 викласти в наступній редакції:
«1. Робочий час науково – педагогічних працівників становить 36 годин, а педагогічних працівників - 40 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу).»
15)  останнє речення частини другої статті 56 викласти в наступній редакції:
«Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин, а педагогічного працівника 720 годин на навчальний рік.»
16)  частину п’яту статті 2 розділу ХV викласти в наступній редакції:
 «5) вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку фахівців за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, мають право продовжити освітню діяльність з підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра без отримання додаткової ліцензії до завершення терміну дії ліцензії на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Акредитація освітніх програм для підготовки фахівців освітньо–професійного ступеня молодшого бакалавра здійснюється на загальних засадах згідно з цим Законом;»
17)  частину шосту статті 2 розділу ХV виключити.
18)  частину шістнадцяту статті 2 розділу ХV виключити.
19) частину сьому – вісімнадцяту статті 2 розділу ХV вважати частинами шостою – шістнадцятою.
Перехідні положення
У частині другій пункту 4 розділу ХV Перехідних положень Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84 із наступними змінами) у підпункті ґ) слова «молодший спеціаліст» виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
	
Голова Верховної Ради                                           		                          Гройсман В.Б.
               України






                              ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (щодо уточнення статусу коледжів)»

	1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Чинною редакцією Закону України «Про вищу освіту» задекларовано початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти - освітньо-кваліфікаційний ступінь молодший бакалавр (замість освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст). Але право на здобуття ступеня  молодшого бакалавра, як  і бакалавра, можливе лише на основі повної загальної середньої освіти. А сам ступінь молодшого бакалавра вимагає продовження навчання до ступеня бакалавр. Це, фактично, позбавляє доцільності існування початкового рівня вищої освіти.
Положення діючого закону про вищу освіту ставлять під загрозу існування технікумів та коледжів – вищих навчальних закладів, які протягом не одного десятка років забезпечують підготовку практико орієнтованих фахівців з початковою вищою освітою. Оскільки згідно з перехідними положеннями технікуми та коледжі, які протягом п’яти років не отримають ліцензію на підготовку бакалаврів, будуть переведені до професійної освіти. Тобто, або дублювати виконання функцій, які передбачені для університетів, та розпочати підготовку бакалаврів, щоб у подальшому залишитися у системі вищої освіти, або перейти в до професійно-технічної освіти, кількість закладів якої  і так за останні роки має тенденцію до зменшення.
Тому для збереження такої важливої освітньої складової, як початковий рівень вищої освіти необхідно вирішити ряд питань, а саме: визначити більш чітко зміст ступеня молодший бакалавр, надати можливість здобувати таку освіту на основі базової загальної середньої освіти, оскільки здобуття такого ступеня забезпечує й здобуття робітничих професій, які можливо здобути на основі неповної  загальної середньої освіти.
При виборі Україною курсу на європейську інтеграцію, необхідно врахувати досвід європейських країн, де  коледжі, які віднесені до системи вищої освіти, готують молодших  бакалаврів, а університети - бакалаврів (академічних) та магістрів, і ці структури підготовки не дублюють одна одну.
В Європі на сьогоднішній день чітко розмежовується підготовка фахівців професійного та академічного напрямку з метою збільшення професійних фахівців для забезпечення попиту галузей економіки.
Приведення вітчизняного законодавства з питань вищої освіти у відповідність до законодавства Європейського союзу дозволить  гармонізувати українську систему вищої освіти з європейською освітньою системою.
Внесення законопроекту також дозволить забезпечити підготовку кваліфікованих управлінських кадрів середньої ланки.

	2. Мета і завдання законопроекту

Законопроект розроблено з метою забезпечення ступеневої підготовки фахівців, яка забезпечить значну  економію бюджетних коштів при підготовці бакалавра за скороченими термінами навчання в порівнянні з підготовкою бакалавра на базі повної загальної середньої освіти.
 Завданням законопроекту є вирішення проблеми підготовки кваліфікованих управлінських кадрів середньої ланки та приведення законодавства з питань вищої освіти у відповідність до законодавства Європейського союзу, що дозволить гармонізувати українську систему вищої освіти з освітньою системою європейського співтовариства.

3. Загальна характеристика законопроекту

У проекті пропонується  внести зміни до Закону України «Про вищу освіту», зокрема щодо:
	уточнення термінології закону; 

уточнення статусу коледжу, як вищого навчального закладу в системі вищої освіти;
приведення ступенів вищої освіти у відповідність до європейських стандартів освіти;
забезпечення підготовки кваліфікованих управлінських кадрів середньої ланки;
виключення дублювання при підготовці вищими навчальними закладами молодших бакалаврів та бакалаврів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Нормативно-правовою базою у даній сфері правового регулювання є Закону України «Про вищу освіту».
Реалізація положень зазначеного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законопроектів.
5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.
6. Прогнозні соціально-економічні та інші наслідки застосування акту
Прийняття законопроекту вирішить питання підготовки кваліфікованих управлінських кадрів середньої ланки та дозволить привести вітчизняне законодавство з питань вищої освіти у відповідність до законодавства Європейського союзу, що дозволить гармонізувати українську систему вищої освіти з освітньою системою європейського співтовариства.


Народний депутат України			Марченко О.О. (посв. №294)



