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Третє звернення 

Національного агентства України із забезпечення якості вищої освіти 

до світової академічної спільноти 

щодо припинення співпраці з освітянами та науковцями 

російської федерації 

 

Ми, команда Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

надзвичайно вдячні усім освітянам і освітянкам, науковцям і науковицям, 

колегам і друзям цивілізованого світу, які беззаперечно підтримують нас у 

безжальні та жорстокі часи геноциду проти українського народу.   

Із моменту першого березневого звернення до міжнародної спільноти 

минуло понад п’ять місяців. Щодня російські війська нищать наші міста та села, 

руйнують інфраструктуру, катують мирних мешканців і влаштовують 

безпрецедентні судилища над захисниками та захисницями. Наші 

співгромадяни, колеги та студенти, що зараз знаходяться в окупації, по суті 

перебувають у військовому полоні, де їх якщо не фізично, то морально вбиває 

невідомість того, коли ж саме ти станеш наступною жертвою знахабнілого від 

вседозволеності рашиста. Вони прийшли на нашу землю, щоби ґвалтувати, 

нищити, рівняти усе українське із землею, паплюжити наші символи та віру. І 

якщо ми попросимо кожного, хто зараз читає це звернення, відповісти на 

питання: «що для мене найдорожче у світі?», навіть не знаючи відповіді, ми із 

упевненістю скажемо, що на українській землі рашисти вже це нищать.   

Повномасштабне вторгнення рф ще більше об`єднало освітян. Незважаючи 

на те, що представників адміністрацій закладів і здобувачів викрадають, 

викладачів переслідують і, звісно ж, кожен освітянин, як і кожен українець 

перебуває під цілодобовою загрозою смерті, вони продовжують сумлінно 

працювати. Викладачі з окупованих територій доєднуються до закладів, які 

організовує Національне агентство, незважаючи на вибухи та тривоги 

доробляють необхідну документацію, навіть заклади вищої освіти 

переміщуються завдяки звитязі та безстрашності їхніх працівників. Ми уклінно 

дякуємо кожному за те, що своєю відданістю вони наближують перемогу.  

За півроку війни бомбардування та обстріли окупантів пошкодили 2405 

закладів освіти. Із них 270 зруйнували повністю. І якщо аналізувати цю 

статистику не через призму неймовірних матеріальних втрат, а через призму 

втрачених годин, днів, років невтомної праці та служіння освітян — стає 

невимовно боляче.   

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти не припиняє 

закликати освітян, освітянок, дослідників і дослідниць у всіх країнах:  

 припинити будь-яку співпрацю з усіма  представниками освіти та науки, 

що є як активними, так і мовчазними співучасниками російської агресії;   

 припинити будь-яку співпрацю з закладами вищої освіти та науковими 

закладами росії та всіма відповідними представницькими асоціаціями;  



 припинити членство росії та її інституцій у всіх глобальних і міжнародних 

організаціях, мережах та асоціаціях вищої освіти;  

 забезпечити повну ізоляцію росії від цивілізованого демократичного 

світу.  

 

Ми просимо вас: не мовчіть і не забувайте, що поруч із вами твориться 

абсолютне зло за підтримки або мовчазної згоди абсолютної більшості 

російських колег – освітян і науковців. І жодна країна не може бути застрахована 

від того, щоби не стати жертвою наступної атаки.  
 


