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Прем’єр-міністру України
Денису ШМИГАЛЮ

Шановний Денисе Анатолійовичу!

Конференція студентів Київського національного університету імені
Тараса Шевченка (далі — КС Університету) засвідчує Вам свою повагу та
відповідно до Конституції України, Закону України «Про звернення громадян»
звертається до Вас від імені студентів Університету із проханням розпочати
процедуру звільнення Сергія Миколайовича Шкарлета із посади Міністра
освіти та науки України.

На позачерговому терміновому засіданні КС Університету від 05 лютого
2022 року було прийнято єдину позицію студентства Університету щодо
діяльності Шкарлета С. М. Студенти Університету занепокоєні, що така
неоднозначна особа як Сергій Шкарлет очолює Міністерство освіти та науки
України, чому свідчить багато факторів.

По-перше, Верховна Рада України призначила Сергія Шкарлета
Міністром освіти і науки 17 грудня 2020 року, хоча профільний комітет
парламенту не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета. Також Комітет з питань
етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти дало чіткий
висновок про наявність плагіату у одній із кваліфікаційних робіт Шкарлета, що
є неприпустимим для людини, яка очолює Міністерство освіти і науки України,
оскільки це є грубим порушенням академічної доброчесності та
основоположних принципів і засад освітньої та наукової діяльності в Україні.
Ситуація із звільненням 21 жовтня 2020 ректора Національного авіаційного
університету Володимира Ісаєнка, яке Шевченківський районний суд міста
Києва визнав незаконним, також додає сумнівів щодо компетентності пана
Шкарлета.

Крім того, ми просимо Вас звернути особливу увагу на те, що Міністр
освіти і науки України перевищив свої повноваження і не визнав результати
виборів президента Національного університету «Києво-Могилянська



академія». Ми вважаємо наказ міністерства про призначення нового конкурсу
на посаду президента НаУКМА порушенням чинного законодавства, наступом
на університетську автономію та знеціненням академічних свобод. У
міністерства відсутні повноваження щодо визнання чи невизнання результатів
голосування. Такі повноваження надані Законом України «Про вищу освіту»
винятково Організаційному комітету виборів НаУКМА.

Ми твердо переконані, що, зважаючи на усі вищезазначені факти, Сергію
Миколайовичу Шкарлету немає місця на посаді Міністра освіти та науки
України, він розколює систему освіти та не слугує покращення її якості, і ми
готові скористатись своїм правом, відповідно до Конституції України, Закону
України «Про вищу освіту», Положення про студентське самоврядування
Київського національного Університету імені Тараса Шевченка, оголосити
акцію протесту і вимагати найшвидшої відставки Шкарлета С. М.
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