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Четверте звернення Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти до світової академічної спільноти щодо припинення співпраці з 

освітянами та науковцями російської федерації 
 

Ви – студентка, яка біжить, спізнюючись на пари в університеті, розташованому 

у центрі Києва, ви – мама, яка веде за руку свою маленьку дитину у дитячий садочок, 

ви – викладач, який йде на улюблену роботу, мружачись від осінніх сонячних 

промінців. І тут росія вирішила, що ви повинні померти. 

Українські міста обстрілюють щодня. Безліч смертей, безліч закатованих людей 

у полоні окупованих міст, наші громадяни травмовані як ментально, так і фізично. 

Жорстока та огидна війна не припиняється нападником-терористом ні на хвилину. 

Масовані ракетні атаки на усю територію України 10-11 жовтня 2022 р., які вкотре 

вразили жорстокістю та цинізмом, є активним підтвердженням, що наразі в Україні 

немає безпечних місць. Очевидно, що рашисти підступно та продумано почали 

обстріли саме в час, коли ми, наші колеги, друзі та родини йшли на роботу та навчання. 

Офіс Національного агентства розташований у центрі Києва, і три вибухи 10 

жовтня пролунали за два квартали по обидва боки від нього. Цілком реально, що 

наступного звернення агентства до світової спільноти може вже не бути, адже ми 

можемо стати черговою мішенню, а цей текст – останнім закликом до закордонних 

колег. 

Внаслідок масованого ракетного обстрілу Києва 10 жовтня зазнали пошкоджень 

будівлі чотирьох закладів культури, освіти та науки. російські ракети понівечили 

будівлю Міністерства освіти та науки України, пошкодили корпуси Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка, Наукову бібліотеку ім. М. 

Максимовича, Інститут літератури й Інститут археографії Національної академії наук 

України, пошкоджено будівлі низки музеїв. Перелік не дуже схожий на воєнні об’єкти, 

чи не так? 

Ці події мають стати поштовхом для усього освітянського світу. Досить 

поступок. Досить угод із совістю. Досить жалощів до «хороших росіян», які своєю 

мовчазною підтримкою та податками щоденно спонсорують геноцид українців – як на 

окупованих територіях, так у місцях кривавих обстрілів. 

Ми вимагаємо виключення росії з INQAAHE. Болонський процес та членство у 

ENQA для росії уже призупинені, у вересні російські агентства були виключені з 

CEENQA. Визнання дій російських військ в Україні геноцидом підтримали парламенти 

Естонії, Латвії, Канади, Польщі, Литви та Чехії. Україна – останній рубіж для спроб 

держави-терориста із імперськими комплексами довести усьому світові, що росія може 

його підкорити, реалізуючи безкарний геноцид та масові злочини проти людства. 

Загрози миру і безпеці, ядерний шантаж, які несуть дії держави-терориста, 

засвідчують порушення нею правил ведення війни. Тому закономірно, що 

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій російська федерація 

оголошена терористичним режимом, відповідно, її інституції не можуть бути 

легітимними в міжнародних освітніх об’єднаннях. 

Доєднайтеся до усього цивілізованого світу проти зла! Освіта і наука не мають 

бути поза політикою, коли зазіхають на найвищу цінність – людське життя. 


