Голові Верховної Ради України
Пану Д.О.Разумкову,
народним депутатам України

Відкрите звернення
щодо призначення Міністра освіти і науки України
Шановний Дмитре Олександровичу!
Шановні народні депутати України!
Як стало відомо з повідомлень засобів масової інформації, найближчим
часом Верховна Рада планує розглянути питання про призначення чинного
в.о. Міністра освіти і науки С.М.Шкарлета на посаду Міністра.
Вважаємо своїм моральним обов'язком звернутися до народних
депутатів України із закликом утриматися від призначення Міністром освіти
і науки України особи, репутація якої у науковій та освітянській спільноті є
вкрай негативною.
Ще в червні 2020 року, після появи оприлюднених на інтернет-ресурсі
false-science.ucoz.ua аналітичних матеріалів щодо виявлення плагіату у так
званих наукових працях С.М.Шкарлета, сорок провідних науковців та освітян
закликали не підтримувати його кандидатуру на посаду Міністра освіти і
науки. Зі зверненням такого ж змісту виступив Науковий комітет
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Комітет
Верховної ради з питань науки, освіти та інновацій утримався тоді від
підтримки цієї кандидатури.
Вже після призначення С.М.Шкарлета
виконуючим обов’язки Міністра, Комітет з питань етики Національного
агентства з питань забезпечення якості освіти за участі незалежних
міжнародних експертів визнав наявність плагіату у чотирьох роботах
С.М.Шкарлета, а інтернет-ресурс false-science.ucoz.ua оприлюднив низку
нових матеріалів із висновками не лише про наявність плагіату ще й у
докторській дисертації С.М.Шкарлета, але й навів докази системної

практики проявів академічної недоброчесності при захисті дисертаційних
робіт в галузі економічних наук у Чернігівському національному
технологічному університеті, де пан Шкарлет був ректором впродовж
останніх десяти років.
Ті кілька місяців, коли С.М.Шкарлет працював як в.о. міністра, теж
відзначилися низкою скандалів. Пан Шкарлет подав до суду на Національне
агентство з питань забезпечення якості освіти, яке підтвердило наявність
плагіату в його роботах, а Міністерство освіти і науки внесло законопроект,
яким пропонувало фактично позбавити Національне агентство незалежного
статусу. Плани С.М.Шкарлета з реорганізації міністерства, спрямовані на
згортання проведеної раніше реформи державної служби, призвели до
отримання двох офіційних попереджень від представництва Євросоюзу в
Україні і поставили під загрозу подальше грантове фінансування реформи
держслужби з боку Євросоюзу. Без сумніву, свідомо затягується внесення
низки важливих проектів нормативних актів, що пов’язані з реформою
наукової сфери та з реформою системи присудження наукових ступенів.
Принципові члени Атестаційної колегії МОН, котрі чітко стояли на позиціях
академічної доброчесності, виведені зі складу колегії. Постійні збурення
вносять у суспільство озвучувані з боку міністерства суперечливі плани щодо
реформ шкільної освіти, де йдеться то про початок навчання дітей із 5 років,
то про повернення до десятирічки, або ж реанімуються ідеї часів Табачника
про збільшення ваги атестату при вступі до вишів і необов’язковість здачі
ЗНО.
Закликаємо шановних народних депутатів докласти всіх зусиль до того,
аби міністерство очолила людина з бездоганною науковою і людською
репутацією. Продовжити розпочаті реформи науки та освіти має Міністр, що
користуватиметься повагою освітянської і наукової спільноти. Затвердження
пана Шкарлета Міністром освіти і науки сигналізуватиме для міжнародної
спільноти про підтримку плагіату і недоброчесності в науці та освіті на
державному рівні та про небезпеку згортання реформ і повернення до
минулого.
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