Ухвала Загальних зборів АН ВО України
2015 року
Загальні збори АН ВО України констатують: у звітному 2015 р. Академія
працювала в умовах не менш складних, як у попередньому 2014-му. Хоча,
здавалося б, гуркіт гармат і «Градів» в українському Донбасі донедавна начебто
дещо послабшав, однак у результаті нинішнього загострення ситуації на Сході
стає очевидним: країна-агресор і її рептильні «народні республіки» зривають
домовленості

Мінськ-2,

а

Кремль

намагається

розіграти

сценарій

пожертвування Україною з боку Заходу задля відсічі терористичній ІДІЛ (але
хіба ж не такою є природа ДНР і ЛНР, як і їх куратора, зверхника і натхненника
– путінської Росії?).
На двадцять п’ятому році відновленої державності України чинна влада
продовжила політику відмови від притягнення до судової відповідальності
ворогів держави й убивць Небесної Сотні, зволікає з проведенням реальних
реформ, не протидіє наступу на українські мову, культуру, історію,
книговидавництво й пресу, тискові на вільну думку, науку, свободу переконань
і сумління та їх носіїв. Під виглядом оптимізації, врахування реального стану й
проблем суспільства руйнується ланка вищої освіти: у цьому році на третину
скоротилася кількість університетських аудиторних занять із українських мови,
літератури, історії – національної святині в сусідній Польщі, але не у
посттоталітарній Україні, попри її тяжкі випробування.
Академію надзвичайно турбують політичні судові справи «навздогін»,
антидержавні дії олігархів, ширення у державі моральної деградації, фактична
капітуляція перед корупцією, боротьба з якою надто скидається

на

окозамилювальний фарс, надзвичайно кволі темпи реальної люстрації,
безконтрольність

панування

владних

структур

і

чиновницьких

кланів.

Відбуваються їх дальше зрощення з т.зв. «опозицією» - вчорашніми
регіоналами, виборчі фальсифікації, рейдерські атаки на культурні центри,

видавництва та бібліотеки (і не лише у Москві чи в окупованому Криму), що
порушує конституційні права і свободи громадян України. За відсутності
системної державницької політики поглиблюється розкол країни, а владу,
складається враження, не турбують замахи на Українську Державу й українську
душу.
Під смертельною загрозою зникнення опинилось багато шкіл по селах,
думка мешканців яких нікого не хвилює;

відбулося скорочення в ефірі

українського національного продукту з 50 у 2012 р. вже тільки до 20 «нічних»
відсотків; триває урядове нехтування потребами дійсного реформування освіти,
розвитку університетської науки, академічна ж борсається у тенетах виживання.
Нещодавно ліквідація статусу здобувача – а ця ухвала по-рабськи скопіювала
невиправдані кроки лукашенківської Білорусі чотирирічної давнини! – призвела
до суттєвого обмеження можливості дисертаційного захисту молодих учених,
насамперед тих, які перебралися на материк із анексованих ворогом територій.
Глибоко

усвідомлюючи

свою відповідальність за долю України,

збереження її суверенності й соборності, забезпечення їй гідного європейського
майбутнього, та у зв'язку з усім вищесказаним і на основі заслухання й
обговорення доповідей Президента й Президії АН ВО України, Загальні збори
Академії ухвалюють:
1. Оцінити діяльність Президії Академії у 2015 р. на «задовільно».
2. Затвердити результати виборів нових дійсних членів Академії (списки
додаються). Затвердити список нагороджених та протокол засідання конкурсної
комісії «За кращу наукову роботу» (список додається).
3. Схвалити організаційні заходи, здійснені Президією впродовж року.
Розпочати у 2016 р. підготовку до святкування 25-річчя Академії.
4.

Розробити

додаткові

заходи

політичної,

економічної,

воєнної,

інформаційної системи стратегічного планування та прогнозування з метою

запобігання загрозам національної безпеки України, подати їх Кабінету
Міністрів України.
5. Організувати та провести в усіх регіонах країни науково-практичні
конференції, круглі столи, наукові читання, семінари тощо, присвячені
національно-патріотичному

вихованню

громадян

України,

багатству

української мови і її здатності обслуговувати всі сфери життєдіяльності країни,
а також історичному минулому української мови, літератури й культури.
6. Звернути увагу державних служб, урядових інституцій усіх рівнів,
середніх і вищих навчальних закладів, установ України на

неухильне

дотримання у щоденній діяльності 10-ї статті Конституції України та роз'яснень
Конституційного суду України щодо державного статусу української мови.
Академікам АН ВО України рішуче протидіяти, в т.ч. виступами у друці й
радіо-, телеефірі, обмеженню функціонування державної мови у навчальній,
науковій,

виховній

та

інших

сферах.

Домагатися

доведення

частки

національного й рідномовного продукту в ефірі до 80 відсотків - і не вночі, а у
«праймтайм».
7.

Дійсним

членам

Академії

повсякчас

пропагувати

українську

національну й державницьку ідеї, ідеал соборності всіх земель, давати відсіч
антиукраїнським акціям, мобілізувати громадську думку на захист Батьківщини,
національної духовності та культури.
8. Продовжити участь учених Академії в організації та проведенні
Міжнародних мовних конкурсів імені Петра Яцика, імені Т.Г. Шевченка,
Всеукраїнського конкурсу «Мій перший вчитель», визначенні їх переможців у
всіх номінаціях та нагородженні.
9. Науковцям відділень Академії організувати громадську експертизу
підручників 2011–2012 років видання для шкіл та навчальних планів за
напрямами та спеціальностями ВНЗ України з оприлюдненням результатів на
шпальтах академічних та інших видань.

10. Узагальнити позицію Академії з приводу змін у порядку присудження
вчених звань і присвоєння вчених ступенів, функціонування інститутів
аспірантури й докторантури, виступивши з оцінюванням нововведень і ситуації
в державі щодо атестації наукових кадрів.
11. Висловити категоричні заперечення з приводу намірів скасування
державних гарантій щодо рівня оплати праці науково-педагогічних працівників
освіти на основі Єдиної тарифної сітки, яку Конституційний Суд України від
12.05.2008 №10-рп/2008 визнав такою, що не відповідає Конституції України.
12. Вимагати недопущення узаконення:
а) збільшення навчального навантаження, тривалості робочого часу
викладачів вищих навчальних закладів;
б) звільнення педагогічних працівників за віковою ознакою.
13. Вимагати передбачення у Законі України «Про освіту» норм про
встановлення :
а) середнього розміру посадових окладів та ставок заробітної плати не
нижче подвійної заробітної плати працівників промисловості;
б) сталих надбавок за вислугу років залежно від стажу роботи у розмірі до
3 років – 10%, до 10років – 20%, до 20 років – 30%, понад 20 років – 40%
посадового окладу;
в) виплати педагогічним, науково-педагогічним працівникам щорічної
грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових
обов’язків, а також допомоги на оздоровлення до щорічної відпустки в розмірі
не менше одного посадового окладу.
14. Підтримати своїми підписами петицію до Президента України «Про
відновлення гарантій, передбачених ст. 57 Закону України «Про освіту» щодо
розмірів середніх посадових окладів освітян».

15. Академікам-секретарям і Секретаріатові Академії до 23 січня 2016 р.
сформувати річний графік проведення наукових конференцій, з'їздів і нарад.
16. Організувати і провести у 2016 р. виїзні засідання Президії в обласних
центрах України.
17. До 1 лютого 2016 р. року головному вченому секретареві розробити
план конкретних заходів, що випливають зі звітних доповідей та ухвали
Загальних зборів, затвердити його на найближчому засіданні та прийняти до
неухильного виконання.
18. Сектору зв’язків зі ЗМІ та громадcькістю, відділенню масової
комунікації й усім дійсним членам АН зосередити зусилля на найповнішому
висвітленні результатів наукової, навчальної та організаційної діяльності
Академії.
19. Посилити та урізноманітнити видавничу діяльність Академії.
Затвердити і видати друком найважливіші праці членів Академії, бібліографічні
покажчики їх праць.
20. Зобов’язати Президію та керівництво відділень розробити на основі
ухвали Загальних зборів та конкретних пропозицій учасників детальний
календарний план роботи на 2016 рік, а також внести уточнення до
перспективного плану діяльності Академії.

