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ЗВЕРНЕННЯ
керівників закладів вищої освіти Одеського регіону
Вельмишановний пане Президенте України!
Другий рік поспіль освітню галузь Української держави хвилює нагальне
питання стабільності її управління, від вирішення якого залежить створення
гідних умов навчання дітей та молоді, з опорою на історичні національні традиції
та позитивний закордонний досвід.
Наразі т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Миколайович
Шкарлет проявляє себе як досвідчений професіонал та висококваліфікований
менеджер освітньої галузі, який добре розуміється в усіх проблемах національної
освіти та науки. Він гідно відстоює інтереси освітньої галузі як на державному,
так і міжнародному рівнях. Завдяки запропонованому ним підходу в
Міністерстві освіти і науки України стабілізувалися відносини з представниками
закладав освіти різних ланок. Така професійна взаємодія стала більш прозорою,
відкритою, виваженою при вирішенні невідкладних проблем як сьогодення
освітньої галузі, так і її перспективного розвитку.
Заслуговує на увагу відкритий демократичний стиль комунікації С.М.
Шкарлета безпосередньо з педагогами, вченими, керівниками, студентами,
учнями різних закладів освіти, батьками та представниками громадських
організацій, чого раніше бракувало. До цього слід також віднести його
виважений державницький діалог з Офісом Президента України, Кабінетом
Міністрів України та Верховною Радою України щодо відстоювання інтересів
освіти і науки.
За відносно короткий період перебування на посаді, знаходячись в ситуації
невизначеності, Сергій Миколайович зарекомендував себе як державний діяч і
справжній патріот, який володіє добрими знаннями та досвідом роботи в галузі
освіти і науки, вміє оперативно вирішувати складні проблеми освітян.
Державницький підхід та високопрофесійне ставлення до розв`язання нагальних
завдань галузі дозволили йому досить швидко здобути серед освітян високий
авторитет як професіонала-управлінця, який успішно організовує роботу
Міністерства освіти і науки України.

Вельмишановний пане Президенте України, звертаємося до Вас з
проханням підтримати кандидатуру Шкарлета Сергія Миколайовича на
призначення його Міністром освіти і науки України.
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