Післядипломна освіта має право на своє
продовження!
13:44, 14-06-2017
Освіта впродовж життя - новий основний принцип освіти для дорослих, який є
викликом сьогодення! Цей принцип є провідним для розвитку країн світу, адже
сьогодні у Європі люди за життя змінюють професію 2–5 разів. Тож у ситуації,
коли ринок праці змінює вимоги до фахівців, не можна обмежитися традиційною
системою освіти, адже людина мусить навчатись упродовж життя, йти в ногу з
швидкоплинним часом.

«Розвиток освіти для дорослих в Україні - це «цілина», адже в цьому напрямку
працюють лише Інститути післядипломної освіти. Важливим кроком для
розвитку післядипломної освіти, освіти для дорослих, в нашій країні має стати
прийняття Закону «Про освіту», - так зазначила Міністр освіти і науки України
Лілія Гриневич на зустрічі з Представництвом Інституту з міжнародного
співробітництва Німецької асоціації народних університетів в Україні (DVV
International).
Розвиток освіти для дорослих в Україні конче потребує вдосконалення
нормативно-законодавчої бази. За дозволом Міністерства освіти і науки
України, вступати на навчання за освітнім рівнем магістр з дипломом з
іншої галузі знань, викликає багато сумнівів щодо набуття студентами
необхідних знань, умінь і практичних навичок! Такі здобувачі другого
(магістерського) рівня вищої освіти поставлені в нерівні умови стосовно
отримання якісних освітніх послуг, адже в них відсутні базові знання з даного
напряму підготовки.
Це є порушенням статті 60 Закону України «Про вищу освіту» п.1, якої
передбачає «…отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого
раніше освітнього рівня та практичного досвіду». Практичним досвідом

володіють лише спеціалісти, які працюють в даній галузі, і таким чином, тільки
вони зможуть отримати наступну (другу вищу освіту) в закладах післядипломної
освіти, на що і вказує Закон України «Про вищу освіту»! Навчання таких
спеціалістів повинно проводитися за окремими освітніми програмами та з
іншим терміном навчання (не менше ніж 120 кредитів)!
В системі вищої освіти України закладами післядипломної освіти напрацьовані
численні здобутки: розроблено відповідні Положення про післядипломну освіту,
адаптовано навчальні освітні програми (плани) під вимоги ринку роботодавців,
які відповідають сучасній галузі економіки, розширено надання освітніх послуг з
підвищення кваліфікації у сфері вищої освіти тощо.
Національна Рада Реформ при Президентові України ухвалила рішення
рекомендувати Верховній Раді України прийняти Закон «Про освіту» до кінця 6ї сесії VIII скликання – не пізніше кінця липня 2017 року. Саме в цьому Законі
закладено основні зміни, необхідні для повноцінного запровадження освітньої
реформи вищої школи, у тому числі, і в системі післядипломної освіти.
Наш слухач має бути цілісною особистістю, патріотом та інноватором,
здатним змінювати навколишній світ, конкурувати на ринку праці та
учитися впродовж життя!
Цей принцип підготовки фахівців нового покоління і закладено в основу
діяльності Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Державного
університету телекомунікацій!

