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Шановний Ігоре Андрійовичу! 

 

Трудовий колектив КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР глибоко обурений змістом Вашого депутатського 

звернення до Запорізької обласної ради, яке 09.12.2014 року було розміщено на 

інтернет-порталі mnenie-ua.com (http://www.mnenie-ua.com/news/igor-artyushenko-

trebuet-uvolit-prorossiyskogo-rektora-zaporozhskogo-vuza-/43087 ). 

Зміст депутатського звернення, безпідставні звинувачення руйнують 

сподівання громадян на побудову правової, демократичної держави як головну 

мету Революції гідності. Текст документу не тільки підготовлено Вашим 

помічником Пеньковим О. «на швидку руку» (заклад названо то Запорізьким 

обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, то Запорізьким 

обласним інститутом післядипломної практики педагогів), але й всі огульні 

звинувачення на адресу ректора інституту В.В. Пашкова цілком базуються лише 

на інтернет-публікаціях, до того ж тільки тих, які таврують керівника, і зовсім 

ігнорують альтернативні заяви. Так, посилаючись на форум порталу zabor.zp.ua 

2011 року, на якому В.В. Пашков анонімно звинувачується у «некомпетентності, 

постійній відсутності на робочому місці та залякуванні колективу», до уваги не 

береться протокол конференції трудового колективу від 20.10.2011 року з 

підписами працівників, посилання на копію якого знаходиться там же. 

Пашков В.В.  дійсно  в  1999  році  був   обраний  головою   Всеукраїнської 

спілки організацій «Русское  движение  Украины» в  Запорізькій                       

області,   дійсно до теперішнього часу очолює обласну громадську організацію            

«Русский  культурный  центр». Проте   не   очолював  партію «Русский  блок».               

«Русский  культурный  центр»  –  організація  культурологічного  спрямування,  

така   ж,   як   80  інших  громадських   організацій  національних   меншин     у  
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Запорізькій області, що представляють більше 130 етносів і народів нашого краю, 

є юридично зареєстрованою і діє в межах чинного законодавства. 

Участь ректора у роботі громадських організацій, назва яких включає слово 

«російська(ий) (укр. російський – рос. русский), ніколи не приховувалася від 

колективу, але й не має жодного прикладу «пропаганди сепаратизму», «підготовки 

ідеологічного підґрунтя для російської агресії в Україні». Натомість збори 

трудового колективу під керівництвом В.В. Пашкова у травні 2014 року засудили 

будь-які прояви сепаратизму, а в вересні 2014 одноголосно підтримали 

пропозицію ректора перерахувати кошти у розмірі денного заробітку працівників 

на потреби  поранених у зоні АТО. 

Протягом 2011-2013 років колектив змушений був постійно 

виправдовуватися на подібні звинувачення з боку колишньої співробітниці 

інституту К.Л. Крутій, за безпідставними скаргами якої, заклад піддавався 

перевіркам Територіальної державної інспекції праці у Запорізькій області 

(вересень 2011 р.), Міністерства освіти і науки України, прокуратури Запорізької 

області (15.10.2011 р.), Запорізької обласної державної адміністрації (вересень 

2011 р.), Запорізької обласної ради (вересень 2011 р.), Контрольно-ревізійного 

управління у Запорізькій області (листопад 2011 р.), Адміністрації Президента 

України (14.02.2013 р.), Державної інспекції навчальних закладів (лютий 2013 р.). 

Жодна з перевірок не виявила заявлених порушень. Чергове безпідставне 

звинувачення в «участі у корупційних схемах» є свідченням продовження старої 

політики, безкарного «права» на паплюження людської гідності. 

Трудовому колективу ЗОІППО під керівництвом доктора філософських 

наук, професора В.В. Пашкова є чим пишатися. На високому організаційному 

рівні інститут провів заключний етап Всеукраїнської олімпіади з української 

мови (2013 р.), на якому команда Запорізької області посіла перше місце; 

заключний етап Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2013», де вчитель 

Запорізької області Єпіхіна Т.В. вперше за 18 років участі області у конкурсу 

посіла перше місце. Навіть у часи політичної та фінансової нестабільності 

інститут під керівництвом В.В. Пашкова у квітні 2014 року на високому 

організаційному рівні провів заключний етап Всеукраїнської олімпіади з 

педагогіки, де учасниця від Запоріжжя посіла друге місце. 

За роки перебування В.В. Пашкова на посаді ректора інститут з 2006 року 

отримує численні відзнаки, дипломи і грамоти на всеукраїнських і міжнародних 

освітніх виставках, а на XII Міжнародній освітній виставці у лютому 2009 року 

(м. Київ) – срібну медаль. Колектив ЗОІППО отримав диплом лауреата 

«Флагман освіти і науки» Міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україні – 

2010». Досягнення Інституту відзначені дипломами «Лауреат конкурсу» І 

ступеня, 6 золотими медалями на Національних і Міжнародних освітніх 

виставках: «Сучасні заклади освіти» (м. Київ, 2010 р.); «Інноватика в сучасній 

освіті» у номінації «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітньому процесі» (2011 р.) та ще додатково Гран-Прі (2011 р.); 

«Соціальне партнерство у контексті розвитку сучасного навчального закладу: 

професійно-технічної та загальної середньої освіти» (2012 р.); «Управління і 

науково-методичний супровід інноваційного розвитку закладів освіти» (2013 р.). 

До речі, останню золоту медаль закладу було вручено Міністром освіти і науки 

України С.М. Квітом у березні 2014 року.  



Результативність особистої діяльності В.В. Пашкова також була 

відзначена нагородами: 2008 рік – орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» 

ІІІ ст., 2009 рік – Грамота Верховної ради України «За заслуги перед 

українським народом», медаль «За особистий внесок у розвиток м. Запоріжжя», 

2012 рік – Відмінник освіти України. 

Повідомляємо, що на звернення Народної ради Запоріжжя та Запорізької 

області від 14.08.2014 року вих. № 08/21), яке містило всі аналогічні звинувачення, 

Запорізькою обласною радою була створена робоча група, до складу якої увійшли 

і 3 представника Народної ради та 1 – «Самооборони м. Запоріжжя» 

(розпорядження голови обласної ради № 200-св від 04.09.2014). На зборах робочої 

групи з трудовим колективом КЗ ЗОІППО ЗОР 08.09.2014 року представник 

Народної Ради м. Запоріжжя Королевич І.В. зазначив, що не має ніяких претензій 

та нарікань до роботи Пашкова В.В., оскільки знає його багато років як порядну 

людину (протокол трудових зборів від 08.09.2014). 

Показово, що інші звинувачі, у т.ч. й запрошені автори листа, на зустріч з 

колективом не з’явилися, звинувачення нічим не підтвердили. 

Колектив впевнений, що Вас як народного депутата України свідомо 

дезінформують особи, які переслідують власні інтереси і роблять спробу 

скористатися часом революційних змін на свою користь. Тому співробітники 

інституту запрошують Вас до відкритого спілкування та звертаються зі 

сподіванням, що будь-яка «можлива причетність до проросійських та 

сепаратистських структур» не стане у практиці представників нової влади 

приводом до бездоказового звинувачення з вимогою звільнення з займаної посади.  

СЛАВА УКРАЇНІ! 

 

Співробітники КЗ «Запорізький  

обласний інститут післядипломної  

педагогічної освіти» ЗОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


