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Загальні питання 

Спілка ректорів вищих навчальних закладів України (далі – Спілка 

ректорів) створена 9 квітня 1993 року ректорами 102 вищих навчальних 

закладів України на установчих загальних зборах, що відбулися у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка.  

Спілка ректорів є всеукраїнською громадською організацією і діє як 

самостійна юридична особа відповідно до Статуту, затвердженого на 

загальних зборах Спілки 9 квітня 1993 року, зареєстрованого Міністерством 

юстиції України 2 червня 1993 року № 462 із змінами і доповненнями, 

внесеними 12 березня 2003 року і зареєстрованими Міністерством юстиції 

України 24 березня 2003 року № 579/5.  

Основною метою Спілки ректорів є сприяння поліпшенню підготовки 

фахівців із вищою освітою, забезпечення автономії вищих навчальних 

закладів, розвитку і координації зв’язків ректорів вищих навчальних закладів 

України в навчальній, науковій, економічній, юридичній, гуманітарній та 

інших сферах діяльності, а також підвищення ролі вищих навчальних 

закладів у суспільному житті країни. 

Спілка ректорів здійснює свою діяльність за такими основними 

напрямами:  

сприяння захисту пріоритетів освіти, науки і культури як визначальних 

чинників соціально-економічного і духовного розвитку держави та всього 

суспільства; 

сприяння розвитку і поліпшення матеріально-технічної бази вищої 

школи; 

реалізація і захист соціально-економічних, професійних прав і свобод 

членів Спілки. 

Спілка ректорів відповідно до законодавства: 

представляє і захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у 

державних та громадських органах; 

одержує від органів державної влади, управління та органів місцевого 

самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх завдань і мети; 

вносить пропозиції до органів влади та управління з питань, що 

становлять інтерес Спілки; 

розповсюджує інформацію та пропагує свої ідеї та цілі; 

готує рекомендації для рішень з питань вищої освіти та активно їх 

відстоює перед структурами влади; 
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забезпечує інформацією членів Спілки про досягнення в галузі вищої 

освіти; 

вивчає, аналізує та поширює досвід діяльності вищих закладів освіти; 

вносить пропозиції щодо показників діяльності вищих навчальних 

закладів та бере участь у визначені їх рейтингу. 

Членами Спілки ректорів є керівники вищих навчальних закладів 

України третього-четвертого рівнів акредитації незалежно від 

підпорядкування, форми власності навчального закладу і профілю підготовки 

фахівців. На сьогодні до складу Спілки ректорів входить майже 140 

керівників вищих навчальних закладів України, у т.ч. 21 керівник класичних, 

19 – педагогічних, 35 – технічних і технологічних, 19 - економічних, 7 – 

мистецьких, 10 – медичних, 11 – аграрних, 9 – гуманітарних, 7 – військових, 

2 – юридичних університетів. 

Для організації Спілкою ректорів роботи в регіонах України в обласних 

центрах функціонує 21 регіональна Рада ректорів вищих навчальних закладів 

(Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, 

Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Київська, Луганська, Львівська, 

Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, 

Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька).  

Керівництво діяльністю Спілки ректорів в період між засіданнями 

Загальних зборів здійснює Президія, до складу якої входять: 

президент Спілки – Губерський Леонід Васильович, ректор 

Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка; 

перший віце-президент Спілки – Андрущенко Віктор Петрович, 

ректор Нацiонального педагогiчного унiверситету iмені М.П.Драгоманова, 

президент Асоціації ректорів педагогiчних унiверситетiв Європи; 

віце-президент Спілки – Згуровський Михайло Захарович, ректор 

Нацiонального технiчного унiверситету України "Київський політехнічний 

інститут", голова Асоціації технiчних університетів;  

віце-президент Спілки - Півняк Геннадій Григорович, ректор 

Нацiонального гiрничого унiверситету України;  

віце-президент Спілки – Тацій Василь Якович, ректор Національного 

юридичного університету iменi Ярослава Мудрого;  

віце-президент Спілки – Туниця Юрій Юрійович, ректор 

Нацiонального лiсотехнiчного унiверситету; 

виконавчий директор Спілки – Омельченко Станіслав Данилович; 
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керівники регіональних Рад ректорів вищих навчальних закладів та 

інші особи.  

Проведення засідань Президії Спілки ректорів 

та всеукраїнських нарад ректорів 

За звітний період проведено 10 засідань Президії Спілки ректорів, на 

яких розглянуті актуальні питання вищої освіти, проекти законодавчих і 

нормативно-правових актів та інші питання діяльності вищих навчальних 

закладів. Зокрема: 

про проект Закону України «Про вищу освіту»; 

про проект Концепції гуманітарного розвитку України на період до 

2020 року; 

про правові засади автономії вищих навчальних закладів; 

про Умови прийому до вищих навчальних закладів та підсумки 

вступної кампанії (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 рр.); 

про оптимізацію мережі вищих навчальних закладів; 

про шляхи поглиблення співпраці університетів із роботодавцями у 

галузі освіти та науки; 

про шляхи поліпшення фінансової діяльності вищих навчальних 

закладів на основі розширення їх автономії; 

про міжнародну освітню і наукову діяльність університетів; 

про участь університетів у міжнародних рейтингах як одну із форм 

міжнародного визнання;  

про активізацію роботи вищих навчальних закладів щодо формування 

громадянського суспільства та зміцнення обороноздатності країни, 

відновлення військових кафедр та підготовки медичних сестер запасу в 

університетах; 

про реалізацію прийнятого Закону України «Про вищу освіту»; 

про проведення навчального процесу в умовах енергетичної кризи 

тощо. 

У засіданнях Президії Спілки ректорів брали участь Голова Комітету 

Верховної Ради України з питань науки і освіти, Міністр освіти і науки, 

заступники Міністра освіти і науки та керівники профільних департаментів, 

працівники Адміністрації Президента України, Секретаріату Верховної Ради 

України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Федерації роботодавців 

України, ЦК профспілки працівників освіти і науки України, галузевих 

міністерств і відомств.  

Невідкладні питання діяльності вищої школи розглядалися і на нарадах 

голів регіональних Рад та ректорів вищих навчальних закладів за участі 
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керівництва Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки та 

інших міністерств і відомств. Зокрема, на нараді 3 квітня 2013 року за участі 

Віце-прем’єр-міністра України Грищенка К.І. і Міністра освіти і науки 

Табачника Д.В. обговорювалося питання подальшого розвитку вищої освіти 

України у контексті європейської інтеграції, а 11 липня 2013 року також за 

участі Віце-прем’єр-міністра України і Міністра освіти і науки - питання 

проведення вступної кампанії до вищих навчальних закладів України у 2013 

році та поліпшення вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах 

України.  

6 вересня 2014 року за участі Прем’єр-міністра України Яценюка А.П., 

Міністра освіти і науки України Квіта С.М., Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань науки і освіти Гриневич Л.М. на нараді всіх ректорів вищих 

навчальних закладів обговорені та визначені шляхи впровадження нового 

Закону України «Про вищу освіту». 

Спілкою ректорів також розглядалися питання студентського 

самоврядування у вищих навчальних закладах. Зокрема, спільно з Радою 

ректорів Київського вузівського центру на базі Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 17 травня 2011 року проведена нарада з 

керівниками органів студентського самоврядування вищих навчальних 

закладів третього-четвертого рівнів акредитації м. Києва з порядком денним 

«Роль органів студентського самоврядування у вирішенні соціально-

побутових проблем студентів вищих навчальних закладів м. Києва. 

Підготовка і розгляд проектів  

законодавчих і нормативно-правових актів з питань вищої освіти 

Зважаючи на необхідність залучення громадськості до формування 

державної політики у галузях економіки, Спілка ректорів за звітний період 

брала активну участь у розгляді проектів законодавчих і нормативно-

правових актів та підготовці урядових і міністерських рішень з питань, що 

регламентують діяльність вищої школи. 

Так, у зв’язку із розглядом 23 вересня 2009 року Кабінетом Міністрів 

України питання «Про сучасний стан вищих навчальних закладів, актуальні 

проблеми розвитку вищої школи та шляхи їх розв’язання» Спілкою ректорів 

були підготовлені пропозиції з питань: 

щодо правового режиму грошових коштів вищих навчальних закладів, 

які стосуються автономії та фінансово-господарської діяльності вищих 

навчальних закладів; 
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щодо механізму забезпечення житлом викладачів та наукових 

співробітників вищих навчальних закладів та наукових установ; 

щодо правового регулювання заходів, спрямованих на залучення 

молоді до науки та закріплення наукових кадрів в Україні; 

щодо організації громадського харчування у вищих навчальних 

закладах. 

На виконання п. 3.3 Протоколу засідання Кабінету Міністрів України 

від 23.09.2009 р. №63 щодо сучасного стану вищих навчальних закладів, 

актуальних проблем розвитку вищої освіти та шляхів їх розв’язання 

підготовлені пропозиції Спілки ректорів щодо впорядкування системи 

фінансування вищих навчальних закладів, зокрема, до проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань 

оподаткування» (листопад 2009 р., №01/547-06 від 11.11.2009 р.). 

Розглянуті і внесені пропозиції до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 9 серпня 2001 р. №978 «Про затвердження Положення про 

акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 

навчальних закладах та професійних училищах» (04.03.2010 р.). 

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. 

№13695/0/2-12 розглянуті проекти Законів України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України (щодо надання пільг вищим навчальним 

закладам і навчальним установам)» та «Про внесення змін до Митного 

кодексу України (щодо особливості митного оподаткування вищих 

навчальних закладів, наукових установ)». 

Спілка ректорів за активної участі керівників вищих навчальних 

закладів долучалася до розроблення та обговорення різних редакцій проекту 

Закону України «Про вищу освіту» та проектів нормативних актів, що 

готувалися Міністерством освіти і науки. Зокрема, проект нового Закону 

обговорювався на засіданнях Президії Спілки ректорів у грудні 2010 р, травні 

2011 р., листопаді 2012 р., квітні 2014 року. За результатами обговорення 

проекту нового закону пропозиції і зауваження направлялися Міністерству 

освіти і науки, профільному Комітету і керівництву Верховної Ради України.  

Спілкою ректорів, ураховуючи пропозиції керівників вищих 

навчальних закладів, готувалися проекти законодавчих і нормативно-

правових актів. Так, за участі Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, Київського національного економічного університету імені 

Вадима Гетьмана, Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, Тернопільського національного економічного університету, 
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Харківського національного економічного університету імені Семена 

Кузнеца проведене вивчення правового режиму коштів спеціального фонду 

державних вищих навчальних закладів. За результатами юридичної і 

економічної оцінки коштів спеціального фонду підготовлені: 

аналітична довідка про правовий режим коштів спеціального фонду 

державних вищих навчальних закладів України; 

проекти Законів України «Про внесення змін до статті 13 Бюджетного 

кодексу України щодо коштів спеціального фонду вищих навчальних 

закладів» та «Про внесення змін до статей 63 і 65 Закону України «Про вищу 

освіту» щодо коштів спеціального фонду вищих навчальних закладів».  

Зазначені проекти документів після розгляду 25 березня 2014 року на 

засіданні Президії Спілки ректорів направлені голові Комітету Верховної 

Ради України з питань науки і освіти для подальшого винесення їх на розгляд 

Верховної Ради України.  

Інформаційно-методична робота  

З метою надання методичної допомоги вищим навчальним закладам в 

організації їх діяльності та обміну досвідом Спілкою ректорів здійснювалося 

інформування керівників з актуальних питань поточної діяльності у сфері 

вищої освіти. Зокрема, щорічно вищим навчальним закладам направлялися 

листи щодо організованого проведення вступної кампанії та початку нового 

навчального року. Особливо зверталася увага на організацію роботи у 

2014/2015 навчальному році в умовах енергетичної кризи. 

Крім того, Спілка ректорів, враховуючи складну суспільно-політичну 

ситуацію в країні, неодноразово у листах і заявах висловлювала свою 

політичну позицію і зверталася до керівників з проханням забезпечити 

належне функціонування вищих навчальних закладів, бути зразком 

гуманізму та єдності у суспільстві, надавати допомогу постраждалим під час 

Революції Гідності та бойових дій в зоні АТО, а також всіляко сприяти 

студентам, переведеним з вищих навчальних закладів Автономної 

Республіки Крим та Луганської і Донецької областей.  

Спілка ректорів також зверталася до Євразійської асоціації 

університетів та Російського союзу ректорів з роз’ясненням ситуації в 

Україні та закликала університетську еліту Російської Федерації підтримати 

Україну у непрості часи для української держави і українського народу.  

(Окремі інформаційні листи додаються) 
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Організація і проведення наукових конференцій та семінарів 

У звітному періоді Спілка ректорів брала безпосередню участь в 

організації і проведенні наукових конференцій та семінарів.  

Так, спільно з Міністерством освіти і науки, Київським національним 

університетом імені Тараса Шевченка, Київським науковим клубом 

«Синергія» 26-27 травня 2011 року проведена міжнародна наукова 

конференція «Ідея університету: сучасний дискурс», на якій були присутні 

ректори вищих навчальних закладів, провідні вчені російської федерації та 

інших держав. 

6-7 жовтня 2011 року спільно з Українським національним комітетом 

Міжнародної ради музеїв на базі Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка відбулася міжнародна науково-практична 

конференція «Університетські музей: Європейський досвід та українська 

практика». 

1-5 жовтня 2013 року спільно з Міністерством освіти і науки, Альянсом 

Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI), 

Українським центром оцінювання якості освіти у м. Яремче Івано-

Франківської області проведена ІV Міжнародна науково-методична 

конференція «Освітні вимірювання – 2013: ЗНО як інструмент забезпечення 

рівного доступу до вищої освіти й оцінювання якості освіти». 

Спільно з Міністерством освіти і науки, Національною академією 

педагогічних наук України, Інститутом вищої освіти НАПН України на базі 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка проведені три 

міжнародні науково-практичні конференції «Європейська інтеграція вищої 

освіти України в контексті Болонського процесу» (2012 р., 2013 р., 2014 р.). 

20 травня 2014 року за ініціативи Міністерства освіти і науки, 

Національної академії педагогічних наук України, Спілки ректорів вищих 

навчальних закладів України, Ради ректорів вищих навчальних закладів 

Харківського регіону на базі Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна проведений загальноуніверситетський форум «Консолідація 

суспільства і децентралізація влади: моделі перспективи, ризики». 

Починаючи з 2013 року спільно з Національною академією 

педагогічних наук України, Американськими радами з міжнародної освіти на 

базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

започатковано постійно діючий науково-практичний семінар з освітнього 

права та освітньої політики. Впродовж цього часу відбулося вісім 

тематичних засідань семінару: 
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Програмні документи стратегії розвитку освіти в Україні (1992-2012): 

засади, цілі, реалізація (25 червня 2013 р.). 

Структура освіти. Проблеми узгодження з вимогами міжнародних 

стандартів (20 вересня 2013 р.). 

Фінансування освіти (12 листопада 2013 р.). 

Забезпечення якості вищої освіти (24 грудня 2013 р.). 

Освіта і ринок праці. Місце молодшого спеціаліста в системі освіти 

України (11 лютого 2014 р.). 

Про формування державного замовлення на підготовку фахівців з 

вищою освітою відповідно до потреб ринку праці (4 квітня 2014 р.). 

Конституційні засади права на освіту (14 квітня 2014 р.). 

Тенденції розвитку вищої освіти в європейських державах (20 червня 

2014 р.).  

Крім того, Спілка ректорів брала активну участь у підготовці і 

проведенні ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти і забезпечувала 

проведення у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

секції «Вища освіта і наукова робота» (2011 р.). 

Міжнародна діяльність  

Враховуючи необхідність поглиблення інтеграції вищої школи України 

в європейський освітній простір, Спілка ректорів в останні роки зосередила 

свою увагу на активізації міжнародної діяльності, що здійснюється шляхом 

участі у міжнародних проектах та співпраці з міжнародними організаціями, 

об’єднаннями.  

На сьогодні Спілка ректорів бере участь у таких міжнародних 

проектах:  

чотири проекти програми Європейської Комісії ТЕМПУС ІV, 

присвячені автономії, якості освіти і доступу до вищої освіти; 

проект Альянсу Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні 

(USETI) Американських рад з міжнародної освіти відповідно до якого 

проводяться дослідження валідності показників конкурсного відбору 

вступників до вищих навчальних закладів; 

польсько-український проект «Аналіз окремих прикладів співпраці між 

польськими та українськими вищими навчальними закладами на фоні 

порівняння систем вищої освіти. Висновки та рекомендації», в якому беруть 

участь 45 вищих навчальних закладів України; 

польсько-український інноваційний проект «Інноваційний університет 

та лідерство», в якому беруть участь Спілка ректорів та Міжнародний 

благодійний фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики». 
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Зазначений проект спрямований на підготовку лідерів, які мають бажання та 

здатні впроваджувати інноваційні підходи в управлінні вищою школою і 

окремими навчальними закладами, орієнтовані на впровадження в 

українських університетах новітніх освітніх технологій. 

Міжнародна співпраця Спілки ректорів з ректорськими та 

університетськими зарубіжними спільнотами започаткована з часу її 

створення і розпочалася із співробітництва з Конференцією Ректорів 

Німеччини. У 1998 році було підписано Угоду про співробітництво між 

Спілкою ректорів та Конференцією Ректорів Німеччини, що створило 

правову базу для поглиблення співпраці. На її реалізацію було проведено ряд 

спільних конференцій та семінарів як в Україні, так і в Німеччині. На 

сьогодні підготовлена для підписання нова Угода «Про співпрацю між 

вищими навчальними закладами Конференції ректорів Німеччини та 

Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України». 

Напрацьовувалися алгоритми співпраці з аналогічними ректорськими 

об’єднаннями Канади, Польщі, Франції, країн ближнього зарубіжжя тощо.  

Зокрема, Спілка ректорів і Канадське бюро міжнародної освіти 

організували 11 лютого 2013 року в Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка семінар «Зміцнення українсько-канадського 

партнерства у сфері вищої освіти» за участі представників 11 канадських і 27 

українських вищих навчальних закладів. У рамках семінару відбулося 

підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Спілкою ректорів вищих 

навчальних закладів України та Канадським бюро міжнародної освіти.  

З 2013 року Спілка ректорів розпочала активну співпрацю з 

Конференцією ректорів академічних шкіл Польщі (KRASP) та Фундацією 

польських ректорів. 19 травня 2014 року у Варшавському університеті 

відбулося підписання Угоди про співробітництво між Конференцією ректорів 

академічних шкіл Польщі та Спілкою ректорів вищих навчальних закладів 

України, що створює умови для двостороннього партнерства на рівні 

національних ректорських об’єднань задля підтримки, розширення та 

просування українсько-польських відносин у сфері вищої освіти та наукових 

досліджень. 

У 2012 році Спілка ректорів започаткувала безпосереднє 

співробітництво з Єврокомісією, ставши одним з офіційних учасників 

реалізації проекту ATHENA під егідою Асоціації Європейських 

Університетів з метою вивчення можливостей і надання практичних 

рекомендацій щодо поглиблення університетської автономії та покращення 
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системи фінансування вищих навчальних закладів на пострадянському 

просторі.  

Спілка ректорів активно працює у напрямі визнання вищої освіти 

України на європейському освітньому просторі шляхом входження 

українських університетів у світові рейтинги. Зокрема, 2 жовтня 2013 року 

під егідою Спілки ректорів у Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка відбувся семінар «Світовий університетський рейтинг QS 

2013 року» за участю регіонального директора компанії QS у Східній Європі 

та Центральній Азії Зої Зайцевої та Тетяни Максимової.  

У світовий університетський рейтинг QS 2014/15 увійшли Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка (421-430), Харківський 

національний університет імені В.Н.Каразіна (481-490), Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (551-

600), Сумський державний університет (651-700), Донецький національний 

університет (701+), Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» (701+).  

Взаємодія з органами законодавчої і виконавчої  

влади та громадськими організаціями 

Спілка ректорів у своїй діяльності тісно взаємодіє з органами 

виконавчої і законодавчої влади, науковими та громадськими організаціями 

шляхом участі керівництва Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, Міністерства освіти і науки, ЦК профспілки працівників освіти і 

науки України, відповідальних працівників Адміністрації Президента 

України, Секретаріату Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

представників наукових і громадських організацій у засіданнях Президії 

Спілки ректорів і нарадах, а також при розв’язанні проблемних питань 

діяльності вищої школи.  

На сьогодні на умовах спільних угод Спілкою ректорів установлені 

партнерські стосунки з Асоціацією Європейських Університетів, Канадським 

бюро міжнародної освіти, Конференцією ректорів академічних шкіл Польщі, 

Фундацією польських ректорів, Конференцією ректорів вищих навчальних 

закладів Німеччини, Американськими радами з міжнародної освіти в Україні, 

Національною академією педагогічних наук України, Державною інспекцією 

навчальних закладів України.  

Так, завдяки зверненню Спілки ректорів до Прем’єр-міністра України 

(лист №51/ср від 16.01.2014 р.) щодо постанови Кабінету Міністрів України 

від 25 грудня 2013 року №969 «Про внесення змін до заходів щодо 
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економного та раціонального використання державних коштів, передбачених 

для утримання органів державної влади та інших державних органів, 

підприємств, установ та організацій…, які використовують кошти 

державного бюджету», відповідно до якої передбачалося припинення 

службових закордонних відряджень за державні кошти наукових та науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів, відповідні зміни до 

цієї постанови були внесені постановою Кабінету Міністрів України від 29 

січня 2014 р. №49. Було прийняте рішення про непоширення дії цієї 

постанови на заклади освіти, науки, культури. 

Спілка ректорів зверталася до Голови Верховної Ради України 

Турчинова О.В. про підтримку проекту Закону України «Про вищу освіту» і 

врахування пропозицій вищих навчальних закладів щодо їх фінансової 

автономії, зокрема в частині використання коштів від надання платних 

послуг у сфері вищої освіти (лист №56/ср від 17.06.2014 р.).  

Спілкою ректорів внесені пропозиції Голові Комітету Верховної ради 

України з питань науки і освіти Гриневич Л.М., Голові Комітету Верховної 

ради України з питань національної безпеки і оборони Литвину В.М., 

Міністру освіти і науки України Квіту С.М. та Міністерству оборони щодо 

відновлення підготовки військових кадрів і медичних сестер запасу у вищих 

навчальних закладах, які мають високий науковий потенціал і необхідний 

досвід роботи у сфері військової освіти (лист №32/ср від 26.03.2014 р.).  

Активна співпраця Спілки ректорів здійснюється з Національною 

академією педагогічних наук України, Українським центром оцінювання 

якості освіти та Альянсом Програми сприяння зовнішньому тестуванню в 

Україні (USETI) Американських рад з міжнародної освіти. Зокрема, 

впродовж останніх років проводилися регулярні дослідження ефективності 

системи конкурсного відбору вступників до вищих навчальних закладів 

України. Такі дослідження важливі для оптимізації системи конкурсного 

відбору до вищих навчальних закладів та для вдосконалення системи 

зовнішнього незалежного оцінювання. З цієї тематики у 2011-2012 роках 

проводилися також круглі столи, зокрема на базі: 

Національного університету «Львівська політехніка»; 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; 

Одеського національного екологічного університету; 

Одеського національного університету імені І.І.Мечникова; 

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. 
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вiце-президент Спiлки ректорів, ректор 

Національного юридичного університету 

iменi Ярослава Мудрого 

ТУНИЦЯ  

Юрій Юрійович 

вiце-президент Спiлки ректорів, ректор 

Нацiонального лiсотехнiчного унiверситету 

КРЕМЕНЬ 

Василь Григорович 

президент Нацiональної академії 

педагогічних наук України 

КРАВЕЦЬ 

Володимир Петрович 

ректор Тернопільського нацiонального 

педагогічного унiверситету імені 

Володимира Гнатюка 

МАЗАРАКІ 

Анатолій Антонович 

ректор Київського нацiонального 

торговельно-економiчного унiверситету  

ТИМОШЕНКО  

Іван Іванович 

ректор Європейського університету 

ТРУХАНОВ 

Георгій Федорович 

голова ЦК профспiлки працiвникiв освiти i 

науки України 

ОМЕЛЬЧЕНКО 

Станіслав Данилович 

виконавчий директор Спiлки ректорiв  

БОЛЮБАШ 

Ярослав Якович 

 

відповідальний секретар Спiлки ректорiв  
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Голови регіональних Рад ректорів вищих навчальних закладів 

МОРОЗ 

Василь Максимович 

голова Ради ректорів Вінницького регіону, 

ректор Вiнницького нацiонального 

медичного унiверситету імені М.І. Пирогова 

БОЖИДАРНІК 

Віктор Володимирович 

голова Ради ректорів Волинського регіону, 

ректор Луцького нацiонального технiчного 

унiверситету 

ВЕЛИЧКО 

Олександр Григорович 

голова Ради ректорів Дніпропетровського 

регіону, ректор Нацiональної металургiйної 

академiї України 

МІНАЄВ 

Олександр Анатолійович 

голова Ради ректорів Донецького регіону, 

ректор Донецького національного 

технічного університету 

САУХ 

Петро Юрійович 

голова Ради ректорів Житомирського 

регіону, ректор Житомирського державного 

університету імені Івана Франка 

СМОЛАНКА 

Володимир Іванович 

голова Ради ректорів Закарпатського 

регіону, ректор Ужгородського 

національного університету 

БЄЛІКОВ 

Сергій Борисович 

голова Ради ректорів Запорізького регіону, 

ректор Запорiзького нацiонального 

технiчного унiверситету 

ЧЕРНОВОЛ 

Михайло Iванович 

голова Ради ректорів Кіровоградського 

регіону, ректор Кiровоградського 

нацiональнго технiчного унiверситету 

ГОЛУБЕНКО 

Олександр Леонідович 

голова Ради ректорів Луганського регіону, 

ректор Східноукраїнського нацiональнго 

унiверситету імені Володимира Даля 

БОБАЛО 

Юрій Ярославович 

голова Ради ректорів Львівського регіону, 

ректор Національного університету 

"Львівська політехніка" 

ШЕБАНІН 

Вячеслав Сергійович 

голова Ради ректорів Миколаївського 

регіону, ректор Миколаївського 

національного аграрного унiверситету 
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СТЕПАНЕНКО 

Сергій Миколайович 

голова Ради ректорів Одеського регіону, 

ректор Одеського національного 

екологічного унiверситету 

ОНИЩЕНКО 

Володимир Олександрович 

голова Ради ректорів Полтавського регіону, 

ректор Полтавського нацiонального 

технiчного унiверситету імені Юрія 

Кондратюка 

ПАСІЧНИК 

Ігор Демидович 

голова Ради ректорів Рівненського регіону, 

ректор Національного університету 

«Острозька академія» 

ВАСИЛЬЄВ 

Анатолій Васильович 

голова Ради ректорів Сумського регіону, 

ректор Сумського державного унiверситету 

БАКІРОВ 

Віль Савбанович 

голова Ради ректорів Харківського регіону, 

ректор Харкiвського нацiонального 

унiверситету iменi В.Н.Каразiна 

БАРДАЧОВ 

Юрій Миколайович 

голова Ради ректорів Херсонського регіону, 

ректор Херсонського національного 

технічного унiверситету 

СКИБА 

Микола Єгорович 

голова Ради ректорів Хмельницького 

регіону, ректор Хмельницького 

нацiонального унiверситету 

 голова Ради ректорів Черкаського регіону 

 

МЕЛЬНИЧУК 

Степан Васильович 

голова Ради ректорів Чернівецького регіону, 

ректор Чернiвецького нацiонального 

унiверситету iменi Юрiя Федьковича 

КУЛІКОВ 

Петро Мусійович 

голова Ради ректорів Київського вузівського 

центру, ректор Київського національного 

університету будівництва і архітектури 
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СПИСОК 

керівників вищих навчальних закладів України – 

членів Спілки ректорів  

 

Вінницька область 

1. Вінницький національний аграрний університет, в.о. ректора Янчук 

Галина Василівна 

2. Вінницький національний медичний університет імені 

М.І.Пирогова, Мороз Василь Максимович 

3. Вінницький національний технічний університет, Грабко 

Володимир Віталійович 

Волинська область 

4. Волинський національний університет імені Лесі Українки, Коцан 

Ігор Ярославович 

5. Луцький національний технічний університет, Божидарник Віктор 

Володимирович 

Дніпропетровська область 

6. Дніпродзержинський державний технічний університет, Коробочка 

Олександр Миколайович 

7. Дніпропетровська державна фінансова академія, Редіна Наталія 

Іванівна 

8. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 

Поляков Микола Вікторович 

9. Національна металургійна академія України, Величко Олександр 

Григорович 

10. Національний гірничий університет України, Півняк Геннадій 

Григорович 

Донецька область 

11. Донбаська державна машинобудівна академія, Федорінов 

Володимир Анатолійович 

12. Донецька державна музична академія, Скрипник Олексій 

Вікторович 

13. Донецький державний університет управління, Поважний 

Олександр Станіславович 

14. Донбаська національна академія будівництва і архітектури, 

Горохов Євген Васильович 

15. Донецький національний медичний університет імені М.Горького, 

Думанський Юрій Васильович 
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16. Донецький національний технічний університет, Мінаєв 

Олександр Анатолійович  

17. Донецький національний університет, Гринюк Роман Федорович 

18. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського, Шубін Олександр Олександрович 

19. Маріупольський державний гуманітарний університет, Балабанов 

Костянтин Васильович 

20. Приазовський державний технічний університет, Волошин 

В’ячеслав Степанович 

Житомирська область 

21. Житомирський державний технологічний університет, Мельничук 

Петро Петрович 

22. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Саух 

Петро Юрійович 

23. Житормирський національний агроекологічний університет, 

Микитюк Валерій Мар’янович 

Закарпатьска обл. 

24. Ужгородський національний університет, Смоланка Володимир 

Іванович 

Запорізька область 

25. Бердянський державний педагогічний університет, Зарва Вікторія 

Анатоліївна 

26. Запорізький національний технічний університет, Бєліков Сергій 

Борисович 

27. Таврійський державний агротехнологічний університет, Кюрчев 

Володимир Миколайович 

Івано-Франківська область 

28. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 

Цепенда Ігор Євгенович 

29. Івано-Франківський національний медичний університет, Рожко 

Микола Михайлович 

30. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 

газу, Крижанівський Євстафій Іванович 

Київська область 

31. Білоцерківський національний аграрний університет, Даниленко 

Анатолій Степанович 
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32. Національний університет державної податкової служби України, 

Савченко Леся Анатоліївна 

33. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди, Коцур Віктор Петрович 

Кіровоградська область 

34. Кіровоградський національний технічний університет, Черновол 

Михайло Іванович 

Луганська область 

35. Луганський державний інститут культури і мистецтв, Філіппов 

Валерій Леонідович 

36. Луганський національний аграрний університет, Ткаченко 

Валентина Григорівна 

37. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Курило Віталій Семенович 

38. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, 

Голубенко Олександр Леонідович 

Львівська область 

39. Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 

Ткачук Павло Петрович 

40. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка, Скотна Надія Володимирівна 

41. Львівська державна фінансова академія, Буряк Петро Юрійович 

42. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Козяр 

Михайло Миколайович 

43. Львівська комерційна академія, Копич Іван Михайлович 

44. Львівська національна академія мистецтв, Бокотей Андрій 

Андрійович 

45. Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка, 

Пилатюк Ігор Михайлович 

46. Львівський державний університет фізичної культури, Приступа 

Євгеній Никодимович 

47. Львівський інститут економіки і туризму, Бочан Ігор Омелянович 

48. Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького, Зіменковський Борис Семенович 

49. Львівський національний університет імені Івана Франка, Мельник 

Володимир Петрович 
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50. Національний лісотехнічний університет України, Туниця Юрій 

Юрійович 

51. Національний університет “Львівська політехніка”, Бобало Юрій 

Ярославович 

52. Українська академія друкарства, Дурняк Богдан Васильович 

Миколаївська область 

53. Миколаївський державний аграрний університет, Шебанін 

В’ячеслав Сергійович 

54. Миколаївський національний університет імені В.О. 

Сухомлинського, Будак Валерій Дмитрович 

55. Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

Клименко Леонід Павлович 

Одеська область 

56. Ізмаїльський державний гуманітарний університет, в.о. ректора 

Кічук Ярослав Валерійович 

57. Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова, 

Воробієнко Петро Петрович 

58. Одеська національна академія харчових технологій, Єгоров Богдан 

Вікторович 

59. Одеська національна морська академія, Міюсов Михайло 

Валентинович 

60. Одеський державний економічний університет, Звєряков Михайло 

Іванович 

61. Одеський державний університет внутрішніх справ, Волощук 

Анатолій Миколайович 

62. Одеський національний екологічний університет, Степаненко 

Сергій Миколайович 

63. Одеський національний медичний університет, Запорожан Валерій 

Миколайович 

64. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Коваль 

Ігор Миколайович 

65. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К.Д. Ушинського, Чебикін Олексій Якович 

Полтавська область 

66. Кременчуцький національний політехнічний університет імені 

Михайла Остроградського, Загірняк Михайло Васильович 

67. Полтавський національний педагогічний університет імені 

В.Г.Короленка, Степаненко Микола Іванович 
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68. Полтавський національний технічний університет імені Юрія 

Кондратюка, Онищенко Володимир Олександрович 

69. Полтавський університет економіки і торгівлі, Нестуля Олексій 

Олексійович 

Рівненська область 

70. Національний університет водного господарства та 

природокористування, в.о. ректора Корецький Микола Христофорович 

71. Національний університет “Острозька академія”, Пасічник Ігор 

Демидович 

72. Рівненський державний гуманітарний університет, Постоловський 

Руслан Михайлович 

Сумська область 

73. Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка, Курок Олександр Іванович 

74. Українська академія банківської справи Національного банку 

України, Козьменко Сергій Миколайович 

75. Сумський державний педагогічний університет імені 

А.С.Макаренка, Кудренко Анатолій Іванович 

76. Сумський державний університет, Васильєв Анатолій Васильович 

Тернопільська область 

77. Тернопільський національний економічний університет, 

Крисоватий Андрій Ігорович 

78. Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка, Кравець Володимир Петрович 

79. Тернопільський національний технічний університет імені Івана 

Пулюя, Ясній Петро Володимирович 

Харківська область 

80. Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського 

“Харківський авіаційний інститут”, Кривцов Володимир Станіславович 

81. Національний технічний університет “Харківський політехнічний 

інститут”, Товажнянський Леонід Леонідович 

82. Національний фармацевтичний університет, Черних Валентин 

Петрович 

83. Національний університет цивільного захисту України, Садковий 

Володимир Петрович 

84. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

Тацій Василь Якович 
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85. Українська державна академія залізничного транспорту, Панченко 

Сергій Володимирович 

86. Українська інженерно-педагогічна академія, Коваленко Олена 

Едуардівна 

87. Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Даниленко 

Віктор Якович 

88. Харківський гуманітарно-педагогічний інститут, Пономарьова 

Галина Федорівна 

89. Харківський державний університет харчування та торгівлі, 

Черевко Олександр Іванович 

90. Харківський державний технічний університет будівництва та 

архітектури, Шкодовський Юрій Михайлович 

91. Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 

Туренко Анатолій Миколайович 

92. Харківський національний аграрний університет імені 

В.В.Докучаєва, Пузік Володимир Кузьмич 

93. Харківський національний економічний університет, Пономаренко 

Володимир Степанович 

94. Харківський національний медичний університет, Лісовий 

Володимир Миколайович 

95. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. 

Сковороди, Прокопенко Іван Федорович 

96. Харківський національний університет внутрішніх справ, Гусаров 

Сергій Миколайович 

97. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Бакіров 

Віль Савбанович 

98. Харківський національний університет міського господарства імені 

О.М.Бекетова, Бабаєв Володимир Миколайович 

99. Харківський національний університет радіоелектроніки, в.о. 

ректора Машталір Володимир Петрович 

Херсонська область 

100. Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів, Зубко Анатолій Миколайович 

101. Херсонська державна морська академія, Ходаковський 

Володимир Федорович 

102. Херсонський державний аграрний університет, Базалій Валерій 

Васильович 
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103. Херсонський державний університет, Ходосовцев Олександр 

Євгенович 

104. Херсонський національний технічний університет, Бардачов 

Юрій Миколайович 

Хмельницька область 

105. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, Копилов Сергій Анатолійович 

106. Хмельницький національний університет, Скиба Микола 

Єгорович 

Черкаська область 

107. Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини, Побірченко Наталія Семенівна 

108. Уманський національний університет садівництва, Непочатенко 

Олена Олександрівна 

109. Черкаський державний технологічний університет, Качала 

Тамара Миколаївна 

110. Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького, в.о. ректора Черевко Олександр Володимирович 

Чернівецька область 

111. Буковинська державна фінансова академія, Прядко Володимир 

Васильович 

112. Буковинський державний медичний університет, Бойчук Тарас 

Миколайович 

113. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

Мельничук Степан Васильович 

Чернігівська область 

114. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Бойко 

Олександр Дмитрович 

115. Чернігівський державний інститут економіки і управління, 

Казимир Володимир Вікторович 

116. Чернігівський національний технологічний університет, 

Шкарлет Сергій Миколайович 

117. Чернігівський національний педагогічний університет імені 

Т.Г.Шевченка, Носко Микола Олексійович 

м. Київ 

118.  Європейський університет, Тимошенко Іван Іванович 
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119.  Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості 

України, Федоренко Валентин Григорович 

120.  Київська національна академія внутрiшнiх справ України, 

Черней Володимир Васильович 

121.  Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана, Павленко Анатолій Федорович 

122.  Київський національний лінгвістичний університет, Васько 

Роман Володимирович 

123.  Київський національний торгiвельно-економiчний університет, 

Мазаракі Анатолій Антонович 

124.  Київський національний університет будівництва і архітектури, 

Куліков Петро Мусійович 

125.  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Губерський Леонід Васильович 

126.  Київський національний університет технологій та дизайну, 

Грищенко Іван Михайлович 

127.  Київський університет імені Бориса Грінченка, Огнев’юк 

Віктор Олександрович 

128.  Київський унiверситет права, Бошицький Юрій Ладиславович 

129.  Міжнародна академія управління персоналом, Подоляка 

Анатолій Миколайович 

130.  Націонльна академія образотворчого мистецтва і архітектури, 

Чебикін Андрій Володимирович 

131.  Національна музична академія України імені П.І.Чайковського, 

Рожок Володимир Іванович 

132.  Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, 

Амосова Катерина Миколаївна 

133.  Нацiональний авiацiйний університет, Кулик Микола 

Сергійович 

134.  Нацiональний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 

Андрущенко Віктор Петрович 

135.  Нацiональний технічний унiверситет України “Київський 

полiтехнiчний інститут”, Згуровський Михайло Захарович 

136.  Нацiональний транспортний університет, Дмитриченко 

Микола Федорович 

137.  Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, Ніколаєнко Станіслав Миколайович 
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138.  Український державний університет фінансів та міжнародної 

торгівлі, Гвоздецький Віктор Демидович 

139.  Університет банківської справи Національного банку України (м. 

Київ), Смовженко Тамара Степанівна 

140.  Університет менеджменту освіти, Олійник Віктор Васильович 

 



YKPATHA

cntflKA PEKTOPTB BHt4l,tX HABqAnbHltX 3AKI|AE|B yKPAIHII
0 160 1 MCn M. Krate, evn. BonoAur,rupcur<r, 60, ren 239-3 I -52, 23$.32-20

EA N9 KepinnuraM Bu rrltl x HaBq€rlbHrlx
3aKJraIiB Yxpainz

IIIanonHi rco.nern!

V uenpocruir l.trt Halrroi rcpainz vac ni4 irraeni Cninxz penropin 3Bepr€rroc.f, Ao
Bac is [poxaHrrfl]r sa6eguequru HarIe)KHe QynKrIioHyBaHHrr B1arq,ux HaBqarrbHr{x

3aKJIaArB.

3acy4xyroql4 BqI4HeHe HacLIJIbcrBo HaA MkrpHprMr4 lpoMaltrHarraz yqp ainu,

lponry Bac opranisynaru y KoxffioMy HaBq€tlbHoMy 3aKJra4i saxo4t4, crrpflMonasi ua

coqialrnufi Saxzcr i 4onorvrory nocrpoKA€urLrM Ta ixnina poAr.rHaM. 3orpeua,
ni4rpurvrarz iniqiarunu ro s6opy rourris nil cry4enrin, nr.rxra4auin ra
cninpo6ituzxia, a raKo)I( cilpwrrn rrclrxoJrori.rHifi ra SiszuHifi pea6iliraqii
yracnmin arqifi nporecry. V'pa:i neo6xi4nocri, po3rJrf,r{yrr{ rrkrraHHf, rrpo
nepeBeAeHH.f, Ha HaBrIaHH.fl 3a AepxaBni rorurn nocrpa)KAtrJrrfx cry4enrin ra rux
cry4eHrin,y flK:zxe rocrpax(Aari n poAnHax.

flpolonyenao cninHro 3 opraHaMr/r cTyAeHTCbKOTO CEIMOBpTAyB AHH'.

opranisynaru rueQcrBo HaA poAuHaMr4 rrocrpaxqqaJrlrx.

Y qnx cKJIaAHI{x yMoBax BI4IIIa IITKoJIa Yrcpaiuz :v,Lae 6yru3pa3KoM ryrraanisrvry

ra eArrocri y cycninrcrsi.

3 nosaroro

flpesz4eur Cninrz perropin 14



YKPAiHA

cnrflKA PEKTOPTB 8141414X HABL{AI|bHrX 3AKnA}qtB yKpAlHr
01601 MCn u. KuIe, eyn, Bonognurpcbxa,60, ren.239-31-52,239-32-20

flj, d3 // Nb

ua Nb

Pexropala BLIIqrx HaB.I€UIrHLIX 3aKJIaAiB

Vrpainz

Illanonni rco.rreru!

Yrpaina repexfl4Bae oArrH ig naficruaAHiruux icropuunux uepioAie cnoro

icHynannr. fIiA 3arpo3orc orrlrHI,t.llrct cyBepenirer i nesarexnicrr Hauoi AepxaBI,I.

V uopyureHHr rvriNnapo4Hl,rx yroA ni,q6yracr nptMa inrepneHqix s6pofiHl{x cI{JI

Pocificrr<oi @e4epaqii n Anronouny Pecrry6riry Kpurvr - HeeiA'eMrry repuropiro

cyBepeHHoi ra He3€urexuoi 4epxanra Yxpaina. 3a uopuarvru uixnapoAHoro npaBa -

IIe 3IOIII4H.

Cninra perropin Burqux HaBrrilJrbHlIX 3aKJIaAin Yrpainz piruyre 3acypKye

pirueuur BJraArr Pocificmoi @e4epaqii upo 3acrocyBanHs sificmosoi ckrlrvr ua naurifi

repnropii.

Mra siArraAaeMo 6egniAcrasni i na4yrr,raui pocificmolo cropoHoro apryMeHrll

nloAo o6ueNenH.s rrpaB pocificmoMoBHplx lpoMaA.f,H Vrpainu, 3oKpeMa Ha

e4o6yrrx ocsirn. AAxe B AsroHolvlHifi Pecrry6liqi Kpnrvr y 3araJlbHoocsituix

rrrKoirax pociftcrroro MoBoro HaBqarorbcs,90 ni4corrin yruin, y BkIIqux HaBqarIbHI4x

3aKJraAax - 90-95 eiAcorrie cry,4enrin, d y npo$ecifino-rexni.rHl4x HaBqarIbHI{x

3aKJraAax BI{KJIaAaHns sAifi cHroerbct rilmr,r pocifi crr<oro MoBoK).

Cuinra perropie ni4rpurrye Aii Bepxonnoi Palpr Yrpaiuu ra YpsAy,

crrpflMoBaHi na no6y4ony AeMoKparl4rlHoro cycuimcrna, s6epeNeHru

He3€IJIexHocri fi qinicrocri Haruoi AepxaBu.



Mu garuzKaeMo perropin Brrrrlrrrx HaBqaJIbHax 3aKJIaAin Vrpainz:

1. HeniAruaAno rpoBecrll uosaueproni saci.4aHHq B.IeHnx pa4

HaBquurbHlrx 3aKJraAis sa fracrro opranin cryAeHTcbKoro caMoBpf,AyBaHHs, Ha TKLIX

3acy1nrkr inoseNane r6pofine BroprHeHHA Ha repuropiro VrpaiHu ra 3aflBkrrrr rpo

HeAorryqeHH.f, Ceraparr.rcrcbKrlrx aifi g 6ory oKpeMrIX rpoMaAtH i uoliruris ra

inogeunux uocranuis.

2. llponecrz cepeA rpoMaAcbrcocri periony pol'rcurcB€rnbHy po6ory

rrloAo s6epexenu.r qiricHocri Yrcpainl{ ra rlepexoAy Haruoi Aep}I(aBLI ni4 4urcrarypz

4O UO6y,UOBU AeMOKparI4qHOfO CyCrIrJIbCTBa.

3 . 3nepuyrncfl. Ao yninepcurerin-napruepin g Pocificrroi (DeAepaqii r

pos'xcneHHqM, rrlo B YrpaiHi ni46yrocf, noB€IJIeHHI ALIKTurypv ycirr,r yrpaincrrzvr

HapoAoM i saKnurcaru ix, rK MopaJIbHrIX anropurerin Pocificrroi (De4epaqii,

ni4rpnnaaru yrcpaincrrrafi HapoA i 4epxany, 3aKJIrIKurv Bnaqy Pocii He Aorlycrurvr

BopoxHerri rvrix ABoMa cron'qrrcbKtlMll HapoAaMkT, pyfinynanHr icropuunzx

gs'sgris ABox AepXaB y c$epi ocnitu, HayKu, KynbTypla, exonouir<n ra Ha

poALrHHoMy pinni.

Cninrca perropin 3aKJrr{Kae yrpaincrrux ocsirsu i uayronqin, surcnaAa.rin i

cry4enrin, Becb HapoA Vrpainu 3rypryBarucfl, Ta o6'e4narvc . y eiAnoeiAarr;rruir

4nr rpaiuvr qac) aAXe caMe 3apa3 rorpi6na roncoliAaqis i naqionanrHa e4nicru,

HeAorryrqeHrrr [porktcrof,HHrr y cycuinrcrsi. 3aKnLIKaeMo eac s6epiraru cuorifi i

Brrrpr4MKy, yixru BuBalKeHo i ronepanrHo, a y BrIrIaAKy norpe6u Bucryrll4rv Ha

3axrrcr Haruoi EarrrisuuHz.

Cnasa Yrpaini!

3 nonaroro

llpesu4eHr Cninru perropir



YKPATHA

GntIKA pEKTOptB B]4tqilX HABL|AIbHI4X 3AKflAA|B yKpATHn
01601 MCn u, KuIe, eyn, Bono4nurpcbKa,60, ren. 239-31-52,239-32-20

na Nb
Poccnfi crcoMy Con3y per$opoB

Ynaxaeprbre KoJrJrerrr !

[oporue Apy3brr!

Corog peKropoB Bblcrunx yre6nrx 3aBeAeHlrfi Yrpaunu rny6oro BcrpeBox(eH
BBeAeHLIeM Boopyx(eHHbIX cur Pocczficrofi (De4epaqzu Ha reppr4ropr4ro
cyBepeHHoro rocyAapcrBa Yrpaunu. leircrnun poccuficrczx noficr B Kprrrvry
ceroAHt QarcruuecKll o3Haqalor HaqalIo BoopyxeHHoro BTop)KeHr{f, B Harrry crpaHy.

3ro peueHl{e 6ulo npzrrrlro B HapyueHlre Ycrasa OOH, ,.{ercnapaqnpr o
rrpr.rHrlunax MexAyHapoAHofo rrpaBa 1970 foAa, ,{oronopa o apyx6e H
corpy.qHzrlecrBe Me)K.{y Poccuficrcofi @e4epaqlrefi u Vrpannofi 1997 roAa, a raKx(e
rlenofo pflAa Apyrux Mex(AyHapoAHhrx AoroBopoB.

focyAapcreo Yrpauna MHoroHarILIoHurJrbHo 14 MHoroKoHQeccnonamno. Mrr
HUKOTAa He AenrIJIkr Harrr HapoA Ha yKpar,rHrleB r,r He yKpar.rHrleB, Ha (cBoIX)) r{
<uyxun>. Z ceroAlrll Becb HapoA Yrpaunrr - yKpar4Hrlhr, pyccKue, 6enopycrr,
KpbIMcKLIe rarapbl, rroJl.f,Kr,I, eBpel{, pyMbrHbr, BeHrpbr - LrMeHHo HapoA Yrcpannrr, a
He KfrKa sxo6rr rrporrnaqeHHbrx gKcrpeMl4croB Lr ruu@uuecxux Qaruzcron, KaK
yrBepxAarcT 3aaHrDKI{poBaHHbIe rlpoBJlacrHbre reJreKaHzlrrbr Pocczu, Bce, KTo
HaceJl-fleT Harlry MHO|OHaIIUOHZIJIbITFO poAuHy, noAHf,nr{cb rrporr{B
npoBopoBaBrueirct, KoppwnkIpoBaHHofi sracrn ga AocrofiHyro xlr3Hb, 3a ropx{ecrBo
o6lqeueloBeqecKnx qennoctefi, ga clpaBeAnr4Boe npaBocyAr,re, 3a cno6o4y kr
e.4l,rrrcTBo cTpaHbr.

flo HalrreMy uy6orcorvry y6ex4enzro, Ha cero.qnxrunuft AeHb poccnficrcaa
o6qecreeHHocrb 4eenu$opMrlpoBaHa o curyar\uu B AeroHoN,rHofi Pecuy6nHre
Kpuu ra Bocro.trofi Vxpavne cvlraMtr, rrbrrarouuMr{cq p€tsx(eqb BpaxAy MexAy
HaIrrI4MI4 HapoAaMI4, BoBJIeqb Harlu crpaHhr B KpoBaByro nofiny, B Koropofi ue 6y4er
no6eAnre teit u uo6ex,ueHHhrx.



Arronounar Pecrry6turca Kpurvr flBIrflercfl, HeorbeMJlenrofi qacrbK) Yrcpaznrr r.t

oAHofi vrs aAMrIHI4crparrIBHo-TeppLITopIlaJIbHbrx

flo4ueprllBaeM, qro lar4 oArIH HaAJIe)KaIrIrIM oop€BoM

HaqlroH€rJrrnufi, znocrpannufi Lrilvr MexAyHapoAnrrfi oprarl

HapyrueHuv Ha reppLrropzlr Yrpaunu (n qacrHocrn e Asronounofi Pecuy6nuxe

Kprrrr,r) npaB rreJroBeKa, qro rpe6onano 6rr BMeruareJlbcrBa rcarcoro-lz6o

Me)KAyHapoAHoro cy6terra ulu coo6qecrBa.

Tarrlu o6pasou, o6paqenue caMo3BaHbIX pyKoBoAllrenefi AsroHoNaHoft

Pecrry6nuru Kpuu r poccuftcKrrM BJIacr{M c npLI3bIBoM rlpeAocraBrlTb BoeHHyK)

rroMolrlb flBlllrercfl, rIporIrBo3aKoHHbrM, a lto6ue peureHvg, trpuHflTble Ha ocHoBaHrIlI

groro o6paqeuvrfl., rrporuBorlpaBHblMl{.

Mrr orsepfaeM 6esocHoeaTeJrbHbre LI HaAyMaHHbre apryIvIeHTbI oTHoclITeJIbHo

orpaHr4qeHr{tr rrpaB pyccKof,3brqHblx rp:DKAaH Yrpaznu, B rlacrHocrlt, Ha rloJrfreHrle

o6pa:onanu.r. Tax, n AsroHorunofi Pecny6lure Kprw n o6uleo6pa.:onareJlbHbrx

rrrKoJrax Ha pyccKoM fl3brKe o6yraercr 90 npoqeHToB ) reHVKoB, B BbIcrIrI{x yre6nux

3aBeAeHurrx - 90-95 npoqenroB cryAeHToB, a n upoQeccl{oH€ulbHo-TexHllqecKnx

yre6nrrx 3aBeAeHpl.f,x nperroAaBaHvre BeAerct roJIbKo Ha pyccKoM f,3brKe.

Hapo4 Yrpazutr BcerAa 6rn urapHblM, Ho cso6oAomo6uerrN{. Ero ne cJIoMI{Tb

rruKaKr{Mu 3arryruBaHnsMvr 14 rrpoBoKa\w:Mr4. Mu e4ranbl u Hepa3AenuMbl. I4 urr c

6parcrofi nro6osrro orHoclrJrlrcb u orHocllMct K HatueMy LIcKoHHoMy coceAy -

HapoAy Pocczu. Hac c BaMr{ o6re4unsror o6que IIeHHocru u o6que [peAcraBrenkrfl

o cso6oAe rr clpaBeAJrlrBocrrr, pr MbI yBepeHbl, rITo B gror rpy,qnrrfi MoMeHT nafi4eu

B BaIIreM nI{IIe TIOAAepXKy I,I noHI,IMaHVe.

O6paqaerracr K peKTopaM Bbrclrlrx yre6nrrx gaeeAeHufi Mop€lJIbHbIM

aBToprrreraM Poccuficxofi @e,4epaquz, [perloAaBareJltM, cryAeHTaM, ncefr

r4HTeJrJrHreHrIr4r4 Poccuu Bbrcryrrlrrb uoIqHofi culofi B nogepxKy Bcero

yKparrHcKofo HapoAa, He pa3AeJrff ero Ha MHLtMbIe ((BocTop) u <<sanall>), (ceBep> I4

(GOf>.

C rrry6oxllM yBaxeHueM

Ilpesz4eur Corcga peKropoB
Bbrcuux yre6urrx 3aBeAeHLIfi Yxpauuu,
peKrop Kuescroro HaIIuoHEIJIbHoro
yHr,rBepcllTera rIMeH u T apaca T I TssqsHKs,
flo.rerHrrfi 4omop MocrcoscKoro
f ocyAapcrBeHHof o yHLIBepc
zrra. M.B.JIoMoHocoBa,
aKaAeMuK HAH Vrpaunu

eAr,rHrrrl Harrrero rocyAapcrBa.
yrronHoMo-reHHrrfi

HE 3€UIBJIf,JI O



YKPAIHA

cntnKA pEKToprB BHtIl4X HABLlAflbHl4X 3AKflAA|B yKpAiHl4
01601 MCn M, KnTB, Byn, Bono4uMvrpcbxa, 60, ren. 239-31-52,239.32-20

?i ci, ll Je
na Nb

EnpasHfi crcofi accouraurr
yHrrBepcuTeToB

Ynaxaeurue rco.n;rern !

{oporne lpysra!

Coros peKropoB Bblcrrnx yre6nrrx 3aBeAeHr4fi Vrpaunu rny6oro BcrpeBox(eH
BBeAeHueM BOOpyXeHHbrX CHrr POCCUfiCXOfi @e4epaqzu Ha reppuropvro
cyBepeHHoro rocyAapcrBa Vrpaznu. leircrnw, poccuficrlx soficrc B Kpuuy
ceroAHf, Qarrz.recKll o3Haqaror Harlzuo BoopyxeHHoro BTopxeHkrf, B Harrry crpaHy.

3ro perueHlle 6ruo [pl4Htro B HapylreHr.re Ycrasa OOH, {ernapaqkrn o
rrprrHrlErrax Me)KAyHapoAHoro rrpaBa 1970 roAa, [oronopa o ,qpyx6e Lr
corpyAHllqecrBe Mexqy Pocczficrofi @e4epa\uefi u Yr<palrHoir. 1997 roAa, a rarcKe
qenoro PsAa Apyrrx Mex(AyHapoAHhx AofoBopoB.

focy4apcrno Yrpazna MlroroHallltoH€lrrbHo rr MHoroKonQeccutonalrno. Mu
HIIKOTAa He Aenunu HaIrI HapOA HA yr<pAUHrIeB r{ He yKpaI4HrIeB, Ha ((CBOI/[X) H
(qyxux>). 14 ceroAHf, Becb HapoA Yrpaznu - yKpauHrlbr, pyccKr{e, 6enopycrr,
KpbIMcKLIe rarapbl) rrolIflr.vt', eBpeLT, pyMbIHbI, BeHrpbr - rrMeHHo HapoA Vrpaznrr, a

He KfrKa sro6rr [ponnaqeHHblx gKcrpeMl,IcroB vr rrausuuecrrax Saruucron, KaK
yrBep)KAalor 3aaHI'zDKIrpoBaHHbre rrpoBJracrHbre reJreKaHarrbr Poccui.r, Bce, KTo
HaceJUIeT Halrry MHOI'OHaIILIOH€UIbIryIO poAlrrry, rroArurnrrcb nporr4B
npoBopoBanrueficr, KoppyMrlrrpoBaHHofi sracru sa 4ocrofiHyro n&reHb, 3a rop)KecrBo
o6rqe.reroBeqecKrlx qennocrefi, 3a cnpaBeAnrrBoe rrpaBocyApre, 3a cno6o4y u
eAI4HCTBO CTpaHhr.

llo HarueMy rny6ororvry y6ex4enzro, Ha cero4narunzfi AeHb poccuficrax
o6qecrseHHocrb 4esnnQopMl{poBaHa o curyarJLru B Anronounofi Pecrry6luxe
Kprnra ra Bocro.rHofi YrpauHe cLrIraMLr, rlhlTaroquvtucfl. pa3)Keqb BpDKAy Me)KAy
HaIULIMLI HapoAaMu, BoBJIeIIb Haluu cTpaHbI B KpoBaByIo nofiuy, B KoTopofi ne 6y4er

- e -

IIOOeALTTe IIg}t V [OOeXAeHHbIX.



AsroHol,tras Pecny6nuxa Kpuu flBJrf,ercr HeorbeMJrervrofi qacrbK) YrpauHu z

oAHOr{ U3 aAMT4HLTCTpaTLTBHO-TeppI,ITOprIZIrIbHbrX eALrHr4rI Haruefo fOCyAapCTBa.

flo4.reprnBaeM, rrro lc.kr OALIH HaAJIex(aIrII4M o6pasorvr ynoJrHoMo.reHHHfi

HarluoH€urrurrfi, znocrpaHnrrfi vurur Mex(AyHapoAnufi opraH He 3aflBrrflrr o

HapyrrreHvrur Ha repplrropnn YrcpauHrr (n qacrHocrz s Asronounofi Pecuy6nure
Kpuvr) [paB rreJroBeKa, qro rpe6onano 6u BMerrrareJrbcrBa rcaxoro-nz6o

Me)r(AyHapoAHoro cy6rerra znn coo6ulecrBa.

Tarcurr o6pa.rovr, o6parqenue caMo3BaHbrx pyKoBo.{urenefi AsroHolaHofi
Pecny6nzru Kpuvr x poccttficKllM BJIacrtM c npl{3brBoM rrpeAocraBr4Tb BoeHHyro

noMorrlb rBJrf,erct nporLrBo3aKoHHbIM, a rto6rre peureHarl, IrpI4Htrble Ha ocHoBaHr4r4
groro o6parqenaf,, rrporlrBoupaBHblMrl.

Mrr orsepraeM 6esocHoeareJlbHble LI HaAyMaHHbre apryMeHTbr orHocnTeJrbHo

orpaHr.rrreHlrrr npaB pyccKo.fl3brrrHbrx rpuDKAaH Yrpaunu, B rracrHocrrl, Ha rroJrf{eHr4e

o6paaoeauur. Tarc, n AsroHoNanofi Pecrybmare Kpurr,r s o6ueo6pa^:oaareJrbHbrx
ruKoJrax Ha pyccKoM t3blKe o6yraercr 90 npoqeHToB ) reHI{KoB, B BbIcI[I[x yre6nux

3aBeAeHr{rrx - 90-95 npoqeuroB cryAeHroB, a n upo{eccrroHzlflbHo-TexHrrrrecKkrx

yre6urx 3aBeAe:rtnflx upeloAaBanvre BeAerc.f, ToJrbKo Ha pyccKoM r3brKe.

Hapo4 Vrpaznu BcerAa 6rrrt uupnblM, Ho cno6o4omo6usrrNr. Ero ne cJroMrrrb
HrrKaKI,IMr4 3arryrLrBaHkrflr,fin u npoBoKarlrurlr;vr. Mrr e4znbr u HepiBAenLIMbI. IrI urr c

6parcrofi mo6onrro orHocrrJrrrcb I4 orHocl4Mct K HarueMy LrcKoHHoMy coceAy -

HapoAy Pocczz. Hac c BaMv o6re4uumor o6que IIeHHocru u o6que npeAcraBrrentrs,

o cno6o4e n clpaBeAnlrBocru, Lr MhI yBepeHbl, qro B gror rpyAnrrfi uorr,renr nafiAeu

B BarrreM nuqe noAAep)KKy lI TIOHI,IMaHI{e.

O6paulaeMcr K pyKoBoAr,rreJrf,M Bblcrurx yre6nux 3aBeAeHkrfi, nxo4rrrlrlx B

cocraB Enpa:zficrofi accorJuar\ratr yHr4BepcureroB Mop€rrrbHbrM aBroprrreraM

Asep6afi4)KaHa,- AprvreHuu, Eerapyc u, lpyzuu, Kasaxcrana, Krrprbr3craHa, IIarnw4,

Mon4onrr, Poccuu, TaAxnrracran\ Typruenw u Vs6errcraHa, [peloAaBareJrsM,

cryAeHTau, ncefi uHTeJrJrr{reurluv BbIcryrIHTb MolqHoit cuttotrt B rroAAepxffiy Bcero

yKpauHCKOrO Hapo4a, He pa3AeJlflfl eIO Ha MHLIMbIe ((BOcTOK) kI <<3AIIAA), (CeBep) II
(IOI).

C rny6oxllM yBa)KeHI,IeM

flpesu4enr Corosa peKropoB
Bbrcrlrrx yre6urrx 3aBeAeHI,Ifi Yrcpaunu,
peKTop KuescKoro HarllloHttrlbHoro
ylrlxBepcurera I4MeH u T apaca T I Iss.IsHK6,
qreH Cosera Enpa:uftcrofr
ac c oqn artrkrkr y HprBwcrrrero B,
aKaAeMrrK HAH Yrpaznu . B. fy6epcrcnfr



YKPAIHA

cnrI|KA pEKTOptB 814t414X HABqAflbHl4X 3AKflAE|B yKpAIHr
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KepinHrlrcaM Br{rrlux HaBrr€urbHlrx

3aKnaAiB Yrpainu

IIIaHonHi rco.neru !

Clinra perropin BLIIqux HaBqaJIbHI{x 3aKnaAin Yrpaiur,r 3aKJrrlKae Br{rqi
HaBrI€uIbHi saxna4u He3aJIexHo BiA Qoprvru BJracHocri i pinHr aKpeALrraqii, nonpz
BenI,IKy crcop6ory, xxoi rcpaina 3a3HaJIa anacni4orc rpariunux cvreprefi Ha
Mafiaani, rorpn rpLIBory i uecuorciir, xxi Mr4 nepexuBaeMo, crorrrrr na4 npipnoro
eifinz, rorpn eronouiqni fi uo6yroni rpy4noqi uororrHoro MoMeHry, AoKJracrH
ncix :yculr, Iqo6 ri4no ni4snauuru 2O0-piqnnfi rcni;refi 6escnaeprnoro reHiq-
MITCJIIITeJIflT IIHCbMOHHIIKaT xyAOrlCHIIKar AyXOBHOIO IIOKpOBIITQIfl

yxpaincrnoro HapoAy - Tapaca lpuropoBnqa IIIssqsHKa.

Croro4niruni cycuilrno-uoriruqni sr\diHlr e Harrifi rcpaini i cynyrni ira
:6ypennr rpoMaAcbKofo crloKoro, a raKo)K BIIIKJII4Kr{, noB's3aui s sneaeHHrM Ha
repr'rropiro Vnpainv inoseMHlax sificbKoBr4x Qoprrrynanb, He nosuHHi cruru Ha
reperuKoAl BceHapoAHoMy BrrraHyBaHHro uana'.f,ri Beluroro Ko6sapr, aAXe
6opom6a 3a BoJrro, 3a e4nict i :rypronanicrr yrpaiHcrKoro HapoAy 6yrr-
xIITTeBLTM KpeAo T apaca TllesqeHra.

<<Bopirecr - nodopere! Bau 6or nouarae! 3a Bac rpaB A\ sa nac craea i
BoJrfl csflTafl!>> - npl{crpacHi crosa roera AonuHarcrb 3ap€B Ao Hac rpi:r rira,
ALIByroqu cyracnicrro fi arryanuricrro 3BfraHHr.

Mz sneeHeHi, r{o caMe B rlefi Henpocrnfi AnA Harrroro HapoAy qac
ai4snaueHnx cJIaBHoro rosirelo raroi nu4arnoi i s 6ararrox acrreKTax
Bil3Haqalrnoi.qla Vr<painn uocrari, rKoro e Tapac TlTenqenro, crroHyKarlrMe Hac
4o uu6oKoro ocMl{cneHHt lpoMaA-f,HcbKtrx, MlrcrerlbK}rx i 4yxonnux qinHocrefi,
yrBepAxyBaHl{x He rilrrz renialrHzMrr rBopaMu, ait caMLrM )r(r4TTrM lloera.



2

Mu saKrrrKaeMo Bac, ruanonni repinHzru, Ao Maclura6noro 3€rrryqeHH-fl

cry.qenrcrroi uoro4i, rpoMaAcbrcocri periony y HayKoBe o6ronopennx

Ko6rapenoi rnopuocri, Ao ocrrHeHH.fl rura6unnoi rr,ry4pocri fioro rercrie, Ao
cupufinarra fioro MopiurbHo-erlrqHl{x i ecrerzqnnx uocrylarin, 6o rnu6oro

rrepeKoHaHi n ronry, rqo rarci 3axoAu 3aput: Ayx(e cBoeqacHi i neo6xi4ni, a4xe BoHLI

aKTLTBHo crpunrrrMyt sr\dirIHeHHIo e4nocri fi eraro4ll B HaruoMy cycrlilrcrni,

rrocrrrJrroBarlrMyrb larpioruvHi noqyrrfl lpoMaAflH i upuxlllrHicrr ik Ao

AeMo4parrrrrHr{x qimocrefi .

Hexafi si.rHo )rorBe cepeA Hac rraJIKe Ko6aapeBe cJIoBo, xair HaAI{xae Hac

fioro BrrcoKa nipa, xafi sirpinae Hac fioro u1zpa fi xepronna ilo6os!

3 noearorc 40 / -

flpesz4enr cui*u perropin 
qL'h/ 

Jl.B.fy6epcrrufi
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/{/C9, 'fY js ej

Biqe-np*IlAeHry Cninru peKropiB BLIITII.Tx
HABIITUIbHVX 3AKJIAAiN YTPATTU

Perropy Tanpifi crKoro HallioH€rnbHoro
yniaepcurery iMeHi B.I.BepnaAcbKoro
Barpony M.B.

IllanosHufi Murcoro BacrrboBuqy!

V saco6ax uaconoi in$oprvraqii s'ssrslorbcf, rloBiAoN,rrenn-r flpo re, IrIo 3
BunycKHr{KaMrr AepxaBHLrx i rolryH€ulbHllx BLIITII{x HaBrI€lrIbHLIX sarna4ie,

po3rarrroBaHrrx Ha repuropii AeroHoIvIHoi Pecuy6nixn Kputr,t, npoBoALTrbct
rrponaraHAucrcbKa po6ora npo orpLIMaHHrI HLIMI4 pocificrrllx AkIrlnoMis rtpo

s,4o6ymr nuqoi ocnirz.
Cuilra perropin Brrrqnx HaBrrarrbHl/rx 3aKJIaAin YHpainz nrpafi cryp6onana

TaKr4Mrr 3aflBavrvr i saKnurae Bac, sK roJIoBy pap.n per<ropin BIaIIII4x HaBrIiuIbHax

saKraAis Anronounoi Pecuy6nirur Kpurvr, rpoBecrrl po6ory r repinnLIKaMLI

Blrrqrx HaBrrzurbHax 3aKJraAin ycix pinnie aKpeAllrallii 4epxannoi i xouynalrnoi

$oprnr BJracHocri, a rarox yxpaiucrKlrx upLIBaTHLIX BI{Iqux HaBq€ulbHlx gaxlaAin

rpo HeAonyqeHH.fl rropyrrreHHf 3aKOHOAaBcrBa vrqpainu rpo BHIIIy ocniry, a,

roJroBHe, npaB BlrrrycKHrrris Ha orpI4MaHHt Anurouin Yrpainu npo Blrlrly ocniry.

Buqi HaBrr€rJrbHi galcilaAn Anronounoi Pecuy6niru Kpuu e neni,4'eMHoro
cKJraAoBoro nuuloi rrrKoJrrr Yrpaihu, qo iHrerpoBaHa n erpoleircsxvrtrr upocrip
szqoi ocsiru. I 6y4r-xri ceraparl,Icrcrrci 3aKJILIKH He Mox(yrb spyfinynarz
Bu3HaHy y BaboMy cniri eir.rusHsny cucreMy suqoi ocni'rv, a Bl,tlycKuurin, tKrIM
rporoHyroTb BIIAaTII p ocifi crri 4unnouu, uos6an uru vratrrfyrHboro.

Cnilra perropin Blrrqux HaBrI€uIbH[x saKnaAin VrpaiHn BneBHeHa, IrIo

repinHnrz, HayKoBo-neAaroriqsi KoJIeKTI4BI,I i leAarori.rHi KoJIeKTTIBLI
yninepczrerin, axaAervrifi, incrnrytin, nole4xin, rexuixyuin AsroHoIvIHoi

Pecrry6liru Kpuvr He Aorrycrrru 6yAr-.flKux He3aKoHHux lliit y AiqnrHocri nuuux

HaBrr€urbH krx 3aKna[ie Yrpaiuz.

3 uoearorc

flpeau4enr Cnimu perroPin



3A-flBA

Cui.urur percropin Brrrq[x HaBrraJrbHrlx 3anJra4in Yrcpairur

V sn'.rsrcy 3 TuM, IrIo o4peMplMu celaparl4crcbKz H€L[aruroBaH]IMr4 uonirurcauut
Vrpainu ra pocificbKLTMr.r uorirzrcauu rroruuploerbcr in$oprr,raqix upo o6MexeHnfl

Brrrrlrlrx HaBq€rrrbHtrx saKnaAis Yrpaiuu,
rarcra4in Ynpainn 3aqBJrfle, rqo raKa

rrpaB pocificrroMoBHllx ncryunurin Ao
Cni.rrrca percropin Brrrqnx HaBqaJrbHrIx
inQopuaqix e neupaB.qr4Boro.

BiarosiaHo Ao HopMarHBHLrx AoKyMeHris sosHirxHe He3aJrelKHe orlinrosaHHfl,
is urinrHr4x KoHKypcHrrx npe4rr,reriB npv ncryni Ao Brrrqvx HaBq€LrbHLrx saKnaAin
YrpaiHz rrpoBoAr.rrbcfl,ga uE6opou BcryrIHrIKa KpllMcbKorarapcbKolo, MonAoBcbKoIo,
rroJrbcbKoro, pocificbKoro, pryyHcbKon ra yropcbKoro MoBaMvr, are g o6on'sgKoBl{M
recryBaHHlrM s yrpaincrroi MoBLr tK 4epxannoi, qo BLrBrlaerbct y roxnifi
yrpaiucrrcifi umori He3aJIexHo ni4 MoBkI HaBqaHHt.

y Blrrqux HaBrr€LrrbHLrx 3aKJraAax nas.ramHzfi [poqec sAificHroerrc.fl 3
ypaxyBaHHrM uonnoi curyaqii. 3orpeua, y BLIIqux HaBrI€uIbHLIX 3aKJIaAax

80-95 ni4corxin HaBrr€LrrbHkTX Azcqvtnnin
y rr,ricri Cesacrouori - BrrKJrroqHo pocificrroro

3nepraeuocr Ao uodraris na4ari He BAaBarvrcfl Io [orur{peHH.rr HerrpaB4r,rnoi
iu$opuaqii npo MoBHe rI{raHHrI y nnqifi ruroli Yrpaiuu.

Ilpesugenr Cui.rrrcn penropin
Burq[x HaBrraJrbHHx 3aKJra4in YrcpaiH

AsroHoNaHoi
B}IKra.{aeTbcs
MOBOIO.

Pecrry6nircu Kprarr,r
pocificrxoro MoBoIo,
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KepinHr,rraM Blrrqux HaBq€t[bHlrx
3aKJraAiB YrpaiHu

lllanoeHi Koneru !

Ynpogon)K KinbKox rr,ricsrlis Vrpaina repe)KrrBa€ Ba)KKi .rracv\ qo ocna6illoe
Haury rcpainy n ycix csepax cycnimnoro )KLIrrs. IIle He 3racJILt y uau'lti rpariuni
uolii B Kpuuy, non'xgaui g arpeciero Pocificrroi @e4epaqii, a B)I(e 3apa3
rBoptrrbcs 6eggaroHHr Ha cxo4i YrpaiHu. Arpecopu s uyxoi rpaiulr ra crynleui
celaparucrlr repoplr3yrcTb, rariqarr i s6nsalorb Harrrrlrx lpoMaArH, rrryMr-lrbcfl
na4 yrpailrcbKoro cuMeoriroK), HaMar€uorbct [opyulrru e.4nicrr yrcpaincbKoro
HapoAy i pos4inurr.r Harrry Aepx(aBy.

Bnqa ruKoJra n yci qacr icropu.troro po3Bprrr(y rpainu 6yta rprIKJIaAoM
rlusirisosaHocri i nporpecunHocri y npuiturrri 4onenocHr/rx piureHr An-f, cBoro
HapoAy i 4epxanu. BuruaAaqi i cry4enrlI BITIIInx HaBqzlrrbulrx 3aKJIaAin Vrpainu y
rllrx cKJraAHprx yMoBax Marorb o6'e,qnau{c-fl HaBKoJIo BLIcoKoro rlparHeHHf, nu6opy
enpoueficbKrrx qiusocrefi, a4xe KoxeH 3 Hac posynrie, qo oceira i uayrca Molryrb
ycniruno po3BrrBarucs fir4rxe y ni4xpzrolry rro6arisoBaHoMy cycuinrcrni. Caue
Bvr - 6ararouilrfionna araAeNri.rHa cuirtrnora - Maere crutpr [epeKoHnI4BrIM
rrpr{KJraAoM p^nfl Bcboro yxpaiucrKoro HapoAy y nu6opi qzsirisauifinoro
HarrprMKy po3BlrrKy Halrloro cycuimcma i 4epxanH.

25 rpaBHr 20t4 poKy ni46y4yrrca nosaveproni nu6opu flpe:u4eHra
Yrpaiuu. I{e na4snu.ratrrHo siluonilaJirua uo4ir 4rr cycniJrbcrBa raruafi6yrHboro
Aep)KaBu.

Cuinra perropin Blrrqux HaBrI€ilIIbHI4x sarraAis Vrpainu 3aKJrrlKae
xepinnrarin, nurnagauin i cry4enrin yHinepcurerin, araAevrifi, iHcruryrin,
xoreAxie, rexHiryuin ra 1..runlllq Yrpainu B3rrr4 nafiarcueHiury f{acrb y
ronocyBauni, uo6inisynaru ua nu6oppr csoi poArrHrr i cnoix 4pysin. O6npafire
Toro KaHAprAara Ha nocaAy llperu4eHra Yrcpainu, rKoMy nu 4oripsere i srcuir
sa6esueqrrrb eBpoleficrrce rr,rafi6yrrre AIrflBac, Barrrux pi4Hux, 6rzgrxzx i am eciei
KpalHH.

flavfslaitMo, rqo Jrurrre Harrra 3ryproBaHicru i ni44anicrb AepxaBi naoxe
3yrILIHLITrr Bopora i npranecru MHpHe ra 3aMox(He xvrrr Anr yrpaiucrrux
rpoMaArH, 6afi4yxicrr 6y4e Ha Koprrcrb Harrrr{M He4pyrarvr!

3 noearorc
llpesn4eur Cuinru pemopin
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KepinnzraM Br{rqax HaBq€LrrbHHX
3aKrraAiB Vrpainz

Illanonni no.nernl

Y neupocrvri4 Arrs. Haruoi KpaiHLr qac, KoJrLr Yp"A, MinicrepcrBo ocsirz i
HayKLI po6fl.flTb Bce Mo]KJIHBe, 11106 3a6e3[e.rzrr,r nci yMoBrr BtrrrycKHuKaM

cepe,4nix 3ararrbHoocsiruix ruKin ra Bulycrcnurau-6aKaJraBpaM Anr Bcryny Ao
BLTTTIHX HaBrrZrJrbHLrX 3aKJraAin, pOSrarrroBaHrrx y 6esneuHlrx repnropirx Yrpaiuu,

llpesn4ix Cninru percropin 3Bepraerbcf, Ao Bac 3 npoxaHHrM ni4noni4anrno

rrocraBzTrrcf, Ao BuKoHaHHs scix saxo4in, uoB'.f,3aHux is BcryrrHoro raunaniero

2014 poKy.

flperu4ix Cninxu perropin 3aKnI4Kae Bac oprani:ynaru 6esyuonne
Br4KoHaHrrf, HaKa3y Minicrepcrna ocsim i nayrra Yrpainu <flpo crBopeHHt
Hane)KHax yMoB Anf, rrpoBeAeHrrfl AoAarKoBoi cecii sonniruHroro He3alrexHoro

orIiHroeaHH.D) J\b 666 sia 30.05 2014 poKy rrloAo sa6esue.{eHHr rrpoBeAeHH{

4o4arroaoi cecii Ha 6azi Brrqnx HaBq€IJrbHrlx saKnaAis ra :naqaH:afl., y pa3i

neo6xi4nocri, Anf, Bcrynnzris uicqr y ryproxrrrKax na 6egonnarnifi ourosi.

Bsaxae\do 3a Aoqimue B)Ke 3apa3 sopienrynaru rtpuinvralrni rouicii na
po6ory gi BcryrrHr{KaMu s AstoHounoi Pecuy6niru 'Kpuivr, ,{oneqrxoi ra
Jlyrancrroi o6nacrefi, npornvrrv Ao HIIX Haire)Krry yBary i rnu6ore posyvriHHx
ixnix npo6lervr.

3 nonaroro,
flpesuleur Cninru perropin 

*rh
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f onosaM perioHarbHllx PaA peKropiB

BpIIq[X HaBrr€lJIbHr4X 3aKJIaAiB

VrpaiHur

Illxsoslli rcoreru!

Bil irraeni flpesu4ii Cnimn peKropiB BlrrrIHX HaBTTEUIIHLIX 3aKJIaAin Y4painu

ra ni4 ce6e oco6ucro rqupo siraro Bac, nayroni, nayroBo-neAaroriqni KoJIeKTI{BI{,

cry4enrin is no.rarxoM HoBoro HaBq€utbHoro poKy.

,{enr 3HaHb - 1 nepecrrf, - 3aB}r(Ar4 Bernqna noAi.f, AJrr Bcboro yrpaincbKoro

cycnilrcrea, 6o caMe e uefi AeHb ri4rplanarorbcs ,{Bepi 4omiJIbH}IX 3aKraAiB,

3aranbHooceiilrix urrcil, npoQecifi Ho-TexHirtrnx i BI4 ITIHX HaBqarlbHr,rx saxla4in.

201412015 HaBrr€urbHrafi pir Henpocrufi, aAXe po3noqrHaerbcs. y nrpafi

cruaAnifi cycilirbHo-nonirll.nrifi curyaqii. Orynaqix Pocificrxoro (De4epauiero

Kpurray, s6pofini arcqii rcpopucrin y cxi.{nnx perionax Vxpainu nos6asurll

MoxJrrrBocri rucs.r BLrxoBaHrIin AourrcinbHux sarna,4ir, ymin urrin i npo@ecifino-

rexHi.{Hrrx HaBrIaJIbHrlx saRua4in, cry4enrin Brrrqax HarIaIIbHrIX earcra,qir,

ue4arori.*rnx i HayKoBo-ue4aroriunnx npaqinnurin AP Kpuvr, ,{oneqmoi ra

JlyraHcmoi o6nacrefi po3noqaru nas.ramHufi pir 1 nepeuu i ni4uyru

cssmosicu Ans 3HaHb.

Piruyre 3acyAx(yrorrr4 nopoxi ir anuryuanni Aii arpecopin rporll

yxpaincsKoro HapoAy, flpesu,{is Cninrra perropin saKnr4rae repinnuris nuqux

HaBq€urbHrrx saKnaAin Yxpainu Ao eAHaHHf, i grriqneHHt yrpaiHcrroi

Aepx(aBHocri. Havr rpe6a rnn6oro ycni4oruurrr, rlo ycniuuro po3noqaBuru noeufi

HaBrr€trrbHufi pir i ga6egneqlrBrrrn B )a{oBax sifiHu ra eKoHorr,ri.rHoi Kpr43lr BrrcoKy

srcicrr nuqoi ocniru, uu grraiqnloeMo npo$ecifinufi i nayronufi uorenqiar xpainu,

a or)Ke ft ii eroHorr,rivrry rraoryrrrictr. Croro4ni, .rx nironn, na nanri ue.ri rrrae
siAuoeiAamnicrr sa QoprryBaHHfl eAnocri yr.paincrKoro cycnimcrna, oco6rr4Bo y

cryAeHrcbKoMy i sraKraAallbKoMy cepe4onuqi.
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Bpaxonyroqu 3a3Haqeni o6craBI{HI,t ra Jrucr Minicrepcrsa ocsiru i nayru
Yrpainu eia 01.08.2014 }lb l/9-388 <flpo rpoBeAeHr{f, flepruoro ypoKy y
2014/2015 

". 
p.rr, llpesu4ir Cninru percropir peKoMenAye Br4rrlrlM HaBqurrbHrrM

3aKJIaAaM npoBecru na scix Kypcax HaBqaHHr nep[ry lerqirc Ha reMy. <<Vrcpaina -
eArrHa rcpaina>>, Merolo sxoi e SoprvrynanHf, y cry4enrin posyrvrinnr e4Hocri fi
qinicuocri V4painra, ii 6araronaqionamnoro HapoAy .f,K uaqionamnoi iaei
po3BrrrKy ninrHoi, He3€[Jre)KHoi, 4eUOXparra.rHoi Ta 3aMo)Knoi 4epxanu.

flil 'rac uepnoi nerqii ueo6xi4uo HaroJrocvrru Ha ocHoBruEx icroplrqHrdx
uo4i.ax . craHoBJIeHH.fl yrpaincmoi gepxanuocti; Sopuynanui noqyrrt
npllH€Irle)Knocri Ao Yrqpainn, ycni4onaleuni ce6e yrpainqervr i 6yru
niAnosiAalbHllM 3a Aomo Aep)KaBI,I ft yrpaiHcbKoro HapoAy ra roroBr4M cJryxurr{
EarrrinlqzHi i, B pa3i norpe6n, crutr Ha 3axvcr if Aepx(aBHux iHrepecin;
BI[xoBaHHi nosarz Ao AepxaBHI{x craNlsoris, ruaHo6JruBoro craBJreHHf, .rlo
Tpaluqll{ yKpalHIIlB Ta npeAcrasHzrin inurnx naqionalrnocrefi, rqo Hacenf,rorb
rcpainy.

,{o nponeAeHHt nepruoi rerqii Ta yporrr,rcrocrefi 3 rrocBrrpr y cry[eHTrr
repuoKypcnr'Irin goqilruo 3anpocltrpl lpoMaAcbKrrrx, HayKoBrrx, KynbrypHr,rx
4ix'rin, [peAcraBularin opranin B[rKoHaBqoi ua4u, uicqenoro caMoBp flAyBgnH;.,
6arrrincrroi rpoua4u, nigorvrnx yrcpainqin, v.c,lacH]g{Kie peeonroqii ri4nocri ra
ATO.

BaxnranraM eneMeHToM rIpH [poBeAeHni rarzx saxo4ia rr,rae 6yrz Aep]KaBHa
cnunolixa, naqionanrne u6paHnx rolqo, qo ni44pecnuu e4nicrr HapoAy
Yrpainu, Ta oroJIoIxeHHt xBI4JII,tHrr MoBqaHHr 3 Meroro BrrrarryBaHns uaM'xri
fepoin He6euroi cotHi, eoiHis ra inurnx sarpr6rr,x y 6oporr6i sa cao6o4y,
qiricHicrr ra e4uicrr naruoi AepxaBu.

flpesraAi.a Cninru perropin, BltcJroBJrK)roqr{ cninuymr rcepinuuxau i
KoneKTuBaM BLIIq[x HaBq€tlbHnx earcna4in, xni 3HaxoAf,Tbc{ Ha oKyrroBaHr{x
BoporoM repuropim, nirae ycix ie Anernr 3HaHb i eracronrK)e BrreBHenicmo rrlo Bx(e
HeAaJreKI4fi rofi qac, KoJIH HaBqztrlbHi sarutagu ni4uonnmr po6ory i npo4onKarb
cBolo ni4nori4alslry uiciro - HaBrIarLI i rnxonynarr{ MoJroAe rroKoJriHHs.

Bpaxonyroql{, rqo e qpaini cKJIaAHa eHeprerr4qHa crrya:qis.rani4nonigHo 4o
rrvlcra Minicrepcrsa ocniru i nayrra VrpaiHu nia 12.08.14 NsUg-409, flpesu4ia
Cninrz perropia rpoloHye repinnzrau Br.ruryrx HaBqarbHr4x saKna4in
onrnnaisyBarr nas.ralrrHl,Ifi [poqec, nepe46auuBruv s6imrrreHHr rpznalocri
HaBqaJIbHlrx rnxniB, 3MeHIrreHHfl o6crry ayAr,rropHr4x 3aHflTb i g6imrueHnr o6crry
carraocrifinoi po6oru cryAenrin ra ik sa6esneqeHrur ueo6xignunau HayKoBo-
MeroAI/trIHHMI4 nratepianavn s roxHoi HanqalrHoi 4racqzuninn, y r.rr. Ha



3

eJreKTpoHHrrx Hocin(. Tari KpoKu ueo6xi4uo cyrrpoBo,q)KyBaru rrpoBeAeHHsM
pos'runosamHoi po6oru cepeA cryAeurin, rr,ro6inisarlierc ix Ha po6ory B
na4snu.rafi Hrlx yr![oBax.

Ilpeau4ia Cnimz perropin 3aKJIHKae suu1i HaBq€urbHi saKnaAr.r
axrunisynarn po6ory si sNdiIIHeHHt pori nuqoi rrrKoJrur y Qoprvrynanni
yrpaincrKoro cycnimcrBa trK eAunoi qiriurocri, uorinureHHrr naixperionanrnoi

cninnpaqi yninepcureris rorqo. flpononyeMo raKox( y Kox(HoMy HaBrranbHoMy
sax.na4i sAificruosarlr 3rD(oALr, crrpfltraonasi na coqiarrnuit 3axlrcr i 4onovrory
rrocrpDKA€lJrHM Ta ixniu poAI,IHaM, crrpvrflTu opraHaM cryAeHTcbKoro
caMoBp.flAyBaHr,ur rrloAo opraui:aqii noronrepcbKoro pyxy rorqo.

Eaxaeuo Bau, uranosHi KoJIerrI, ycnixin y HoBoMy HaBq€LrrbHorry poqi,

BaroMr,rx r4o6yrrir y rnopuifi Ta nayronifi 4ixmnocri, ulacrr, 3,4opon'r,
po4unnoi.BJraroAr4, 4o6pa i uupy.

Haua repeMora - y e4nocri!

3 uonaroro,
flpesra4eHr Cninrn percropin ( t3.fy6epcsrcnir


