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ГОЛОВІ КОМІТЕТУ 
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З ПИТАНЬ НАУКИ, ОСВІТИ ТА 

ІННОВАЦІЙ  
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Скандал навколо виборів в Національному університеті «Києво-Могилянська 

академія» набув неабиякого масштабу і переріс у політичне протистояння, яке 

здатне завдати  значних негативних наслідків для суспільства в непрості для 

України часи. 

Усі процеси у сфері освіти, особливо якщо вони стосуються виборів 

керівника закладу вищої освіти, і особливо якщо цей виш утримується за кошти 

платників податків, мають бути законними і прозорими. І Міністерство освіти і 

науки України як центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, 

відповідальне за те, щоб ці правила не порушувалися. 

Звертаємось до Вас з проханням довіряти фактам і лише фактам у цій справі. 

Оцінювати критично маніпулятивні новини деяких засобів масової інформації та 

«вкиди» в соціальних мережах, які спрямовані проти посадових осіб, які 

намагалися протистояти брудним виборчим технологіям задля захоплення влади у 

державному закладі освіти. Відеоматеріали, які розміщені в публічному доступі, є 

беззаперечним доказом грубого порушення виборчого законодавства, 

толерування якого може призвести до поширення подібних випадків на вибори і в 

інших закладах і не тільки. 
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Міністерство освіти і науки зобов’язане (а не просто «має право») 

виконувати функцію моніторингу за дотриманням закону, як орган, що забезпечує 

законність проведення виборів. Заперечення цьому можна розцінювати лише як 

акт політичної боротьби від осіб, які хочуть самостійно очолити цей орган.  

Наша організація звертається до Вас з проханням сприяти прийняттю 

рішення у цій ситуації виключно через призму законності, а не політичної 

доцільності чи вуличних гасел. Також просимо враховувати, що заклади вищої 

освіти, та сфера освіти в цілому, мають бути вільними від політичних 

протистоянь, що закріплено в освітньому законодавстві.  
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