


Проєкт





Закони України "Про освіту", "Про вищу освіту" та " Про фахову передвищу
освіту";
Положення про акредитацію освітніх програм (знаходиться на опрацюванні
в МЮ);
Національна рамка кваліфікацій, стандарти вищої освіти та професійні
стандарти ;
Переоформлення ліцензій (Лист МОН від 8 серпня 2019 року №1/11-
7337)та сертифікатів про акредитацію (наказ МОН від 2 серпня 2021 року
№762)
Зміни в Ліцензійних умовах (ПКМУ від 3.03.2021 №180)
Утворення науково-методичних комісій та робота над стандартами фахової
передвищої освіти (Наказ МОН №907 від 09.07.2020 про затвердження
складу комісій, Наказ МОН №918 від 13.07.2020 про затвердження
методрекомендацій з розроблення стандартів ФПО)
Підвищення кваліфікації (ПКМУ №800 від 21 серпня 2019 року зі змінами)
Документи про ФПО;
Активний період затвердження стандартів ФПО



1.Розширення можливостей для закладів фахової передвищої освіти ,як
ланки системи освіти України.

2.Практико-орієнтований характер освіти кадрів і фінансова автономія.
3.Збереження співпраці із системою вищої освіти.
4.Орієнтація на економіку конкретного регіону.
5.Наявність розвиткових програм фахової передвищої освіти.
6.Розмаїття освітніх траєкторій - диплом молодшого фахового бакалавра, дає

можливість людині продовжувати здобувати освіту за різними напрямами.
7.Розвивати нові форми здобуття освіти (дистанційна , мережева, дуальна

освіта, екстернат, навчання на виробництві),завдяки яким, можна
приділяти більше уваги денним студентам - це перспективна ніша для
закладів ФПО.





1.1. Місія та пріоритети: громадяни,громади, бізнес, держава;
1.2. Доступність,навчання впродовж життя;
1.3. Сучасні технології,обладнання, компетентісний підхід;
1.4. Місця в системі освіти та взаємодія між ланками;
1.5. Територіальна розподіленість, інституційна спроможність;
1.6. Багатоканальне фінансування, автономія та управління;
1.7. Критерій успішності: зростання економіки та бюджету, місце

випускників в галузях народного господарства.



2.1. Академічна,кадрова,фінансова автономія,практична
допомога на рівні типового положення про організацію
освітнього процесу ,порядку виявлення та встановлення
порушення академічноїдоброчесності.

2.2. Збереження усіх умов для інтеграції з вищою освітою на
рівні програм: перелік спеціальностей, кредити ЄКТС.



3.1.V рівень НРК+дескриптори VI рівня НРК
3.2. Рівень фахової передвищої освіти відповідає V рівню НРК і
передбачає здатність особи самостійно вирішувати типові
спеціалізовані задачі в певній галузі професійної діяльності
або у процесі навчання, що передбачає застосування
положень і методів відповідних наук і характеризується
певними змінами умов, нести відповідальність за результати
своєї діяльності та контролювати інших осіб у певних ситуаціях.



4.1. Фаховий молодший бакалавр - освітньо-професійний рівень;
4.2. Підготовка здійснюється тільки за освітньо професійними програмами
відповідно до галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців з вищою освітою.
4.3. Обсяг ОПП фахового молодшого бакалавра на основі профільної середньої
освіти(ПСО) становить 120-130 кредитів ЄКТС,з яких до 60 кредитів ЄКТС
може бути зараховано на підставі визнання результатів навчання осіб,які
здобули ПСО за відповідними або спорідненими профілями.
4.4. Обсяг ОПП фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої
освіти (БСО) становить 240 кредитів ЄКТС за інтегрованою з нею освітньою
програмою профільної середньої освіти професійного спрямування,що
відповідає галузі знань та/або спеціальності.



5.1. Фаховий коледж - заклад ФПО або структурний підрозділ закладу вищої
освіти,що проводить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям ФПО.
5.2. Фаховий коледж, крім освітньої діяльності у сфері ФПО, має право,
відповідно ліцензії (ліцензій) забезпечувати здобуття повної загальної
середньої освіти професійного та академічного спрямування, професійної
(професійно-технічної) та/або початкового рівня (короткого циклу) вищої
освіти та/або першого (бакалаврського)рівня вищої освіти.
5.3. Заклад ФПО може у своєму складі мати наступні структурні підрозділи:
-навчально-виробничі центри (сектори, частини,комплекси тощо); -підрозділи
з підготовки до вступу,післядипломної освіти та освіти впродовж життя тощо; -
підрозділи ,які забезпечують здобуття профільної середньої освіти, профільної
та іншої освіти.



6.1. Засновник керівник закладу ФПО колегіальний орган управління
Педагогічна рада тощо вищий колегіальний орган громадського
самоврядування органи студентського самоврядування загальні збори
Наглядова рада - орган,який утворює та затверджує засновник (3-5 осіб).
6.2. Конкурсне обрання керівника закладу ФПО на підставі рейтингового
голосування та рішення Наглядової ради, відповідно Положення про конкурсний
відбір.
6.3. Керівник закладу ФПО призначається строком на 5 років,шляхом укладання
відповідного контракту .
6.4. Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу ФПО
більше ніж два строки.



7.1. Освітня діяльність з підготовки за освітньо-професійним ступенем
фахового молодшого спеціаліста започатковується в 2020 році.
7.2. Ліцензії,що видані ЗВО I-II р.а. на підготовку молодших спеціалістів є
чинними і діють до завершення навчання осіб, що вступили на навчаня до 31
грудня 2019 р.
7.3. До проведення нормативно-правових актів з питань фінансування та
організації освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти,
зберігаються на рівні ЗВО I-II р.а.
7.4. Обсяг освітньої або освітньо-професійної програми для здобуття ступеня
молодшого бакалавра або бакалавра на основі рівня молодшого спеціаліста
або ступеня фахового молодшого бакалавра визначається закладом вищої
освіти. Взаємодії коледжів та закладів вищої освіти необхідно будувати на
основі інтегрованих навчальних планів, створених навчально-методичних
комплексів тощо.


