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РЕЗОЛЮЦІЯ

Конференція студентів Університету  Київського національного університету імені
Тараса Шевченка

На позачерговому засіданні Конференції студентів Університету від 05 лютого
2022 року було прийнято єдине бачення студентства Університету щодо Шкарлета С.
М. Студенти Університету занепокоєні, що така неоднозначна особа як Сергій Шкарлет
очолює Міністерство освіти та науки України.

На підтримку страйку студентів Національного університету «Києво-Могилянська
академія», ми як представники студентства Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, оголошуємо категоричний протест у зв’язку з незгодою з
діяльністю міністра освіти та науки України Сергія Миколайовича Шкарлета.
Засуджуємо наступне:

1) Наявність плагіату у роботах міністра освіти та науки України Шкарлета С. М..
2) Невтручання у безпідставне відрахування Голови Студентської ради

Національного авіаційного університету Володимира Падєріна та його
заступників.

3) Невизнання результатів виборів президента Національного університету
“Києво-Могилянська академія”

4) Порушення автономії українських університетів.
5) Непослідовність реалізації основних завдань Міністерства освіти та науки

України.
6) Сумнівні кадрові призначення у Міністерстві та підпорядкованих йому

установах (Євген Баженков, який раніше фігурував у скандалі про розкрадання
майна Фонду соціального страхування та працював у Міністерстві освіти та
науки України за Табачника; Олег Єресько, який до 2014 року очолював
департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти та
науки Україні і за керівництва якого було згорнуто попередню спробу шкільної
реформи).

Зазначаємо, зважаючи на усі вищезазначені факти, Сергій Миколайович
Шкарлет повинен бути звільнений з посади міністра освіти та науки України і
ми готові скористатись своїм правом на протест, відповідно до Конституції
України, Положення про студентське самоврядування Університету, оскільки
розуміємо що інших варіантів для вирішення цієї ситуації не залишається.



Враховуючи викладене вище,
ВИМАГАЄМО

Від Кабінету Міністрів України

1. Звільнення з посади міністра освіти та науки України Шкарлета С. М..
2. Зробити подання до Верховної Ради України про призначення на посаду

міністра освіти та науки України компетентного посадовця, який зможе
відновити рух до Європейських реформ освіти.

Головуючий Конференцією                                                                             Максим Курка
студентів Університету


