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Звернення 

 

Ми, викладачі та аспіранти вищих навчальних закладів АР Крим, які не бажають 

переходити у російське громадянство, опинилися під загрозою втрати професійної 

кваліфікації та місця роботи.  

Всі ми залишаємось громадянами та патріотами України, не поміняли український 

паспорт і, таким чином, перетворившись в іноземних громадян, залишились без права 

працювати в російській системі освіти в Криму.  

У ситуації, що склалася, особливо уразливими категоріями викладачів є українські 

філологи та історики, кафедри яких позбавлені перспектив ефективного розвитку у 

науково-освітньому просторі Російської Федерації. Нині перебувають у пошуках 

працевлаштування десятки кваліфікованих фахівців (професорів, доцентів), що опинилися 

на тимчасово окупованій території. Особливого ставлення, на наше глибоке переконання, 

потребують аспіранти, фах котрих є затребуваним тільки в українській науці та вищій 

школі.  

Закони української держави забезпечують гарантії прав та свобод своїх громадян. 

Проте у зв’язку із окупацією Криму реалізація низки статей Конституції України (ст. 34, 

43, 48, 54) та інших Законів України по відношенню до викладачів вишів Криму на 

території анексованого півострову стає неможливою, зокрема, згідно із:  

- ст. 43 Конституції України, яка гарантує «право на працю, що включає 

можливiсть заробляти собi на життя працею, яку вiнвiльно обирає або на яку вiльно 

погоджується..», і «..створюєумови для повного здiйснення громадянами права на працю, 

гарантує рiвнiможливостi у виборiпрофесiї та роду трудової діяльності..»; 

- п.3. ст. 3. Закону України про вищу освіту «Реалізація державної політики у 

галузі вищої освіти забезпечується шляхом: збереження і розвитку системи вищої освіти 

та  підвищення її якості»; 

- ст. 50 Закону України про вищу освіту, яка гарантує права педагогічних та 

науково-педагогічних працівників. 

Відповідно до тих умов, що склалися, просимо забезпечити виконання наших 

конституційних прав громадян України. Зрозуміло, що ми реально оцінюємо стан 

кадрового забезпечення професорсько-викладацького складу вишів України, тому 

пропонуємо наступні кроки для вирішення цієї ситуації: 

1) просити МОН України та Комітет ВР України з питань освіти звернутися до 

ректорів вищих навчальних закладів України з офіційним листом щодо надання 

термінової інформації з приводу вакансій професорсько-викладацького складу з 1 вересня 

2014-2015 навчального року; 



2) на підставі отриманої інформації створити базу даних щодо вакансій у вишах 

України з 1 вересня 2014-2015 навчального року; 

3) до початку формування штатного розкладу оприлюднити цю базу даних на 

сайті МОН України для ознайомлення та подальшого працевлаштування викладачів 

Криму. 

Таким чином, вважаємо, що вищезазначені кроки можуть сприяти відновленню 

порушених прав та свобод громадян України, які нещодавно було підтверджено та 

гарантовано Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово 

окупованій території України». 

Звісно, шкода лишати наші виші, яким ми віддали багато років свого життя, 

працюючи віддано в пристойних умовах, створених українською державою, зокрема 

Міністерством освіти і науки України. Шкода лишати нашу дружні кафедри, колективи 

яких стали для нас майже другою сім'єю. Шкода лишати студентів, з яких ми намагались 

виховувати справжніх громадян, і навіть патріотів, передаючи їм нашу любов до України і 

проводячи, хоч і частково, заняття українською мовою. Шкода втрачати наші домівки, 

перетворюючись у біженців Криму. Це все насправді дуже болісно переживати, але жити 

й працювати тут стало просто неможливим. 

Тому звертаємося до Вас з проханням розглянути нашу проблему як першочергову 

та в найкоротший термін сприяти відпрацюванню юридичних механізмів для переведення 

вище згаданих категорій викладачів та аспірантів у вищі навчальні заклади Міністерства 

освіти і науки України.  

 

З повагою, 

викладачі та аспіранти Криму – громадяни України. 
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