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Звернення колективу Мукачівського державного університету до Міністерства освіти і 

науки України, органів державної та місцевої влади, правоохоронних органів,  

 засобів масової інформації  

 

Мукачівський державний університет - сучасний вищий навчальний заклад 

європейського спрямування, що здійснює підготовку кваліфікованих фахівців за всіма 

освітньо-кваліфікаційними рівнями. Ми пишаємось тим, що університет був і є авторитетною 

вищою школою підготовки кадрів для різних галузей економіки, освіти, культури, сфери 

обслуговування.  

Мукачівський державний університет розуміє та вболіває за ситуацію, яка склалася в 

державі, підтримує дії Міністерства освіти і науки України, спрямовані на реформування 

системи вищої освіти. Для забезпечення імплементації  Закону України «Про вищу освіту» у  

Мукачівському державному університеті здійснюється низка заходів: створено фаховий 

журнал, відкрито постійно діючу аспірантуру, створено спеціалізовану раду, активізовано 

наукову діяльність. Введено в дію персональний рейтинг викладачів та студентів. Створено 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених «Наука 

майбутнього», Центр соціологічних досліджень. Завершено роботу щодо переходу на 600-

годинне річне навантаження викладачів. Підготовлено 14 ліцензійних справ щодо розширення 

спектру освітніх послуг. Активізувалася міжнародна діяльність.  

Однак, на шляху реформування є перепони. Окремі члени колективу не готові до таких 

змін: на підставі вигаданих фактів і матеріалів  звертаються  до органів державної та місцевої 

влади, правоохоронних органів, засобів масової інформації, дискредитуючи колектив вузу; 

дозволяють собі виступати від імені колективу, принижують честь, гідність та ділову 

репутацію керівництва вузу, видають неправдиву інформацію за дійсне.  

Глибоко переконані, що дії такого характеру негативно позначаються на  іміджі вузу, 

підривають авторитет навчального закладу та компрометують професійність і фаховість 

науково-педагогічних працівників. 

В разі подальшого поширення інформації, яка не відповідає дійсності і є неправдивою, 

Мукачівський державний університет залишає за собою право звернутися до правоохоронних 

органів. 

Звертаємося до Вас із проханням при розгляді такого характеру листів враховувати 

думку колективу про те, що в цей складний для всіх нас час колектив Мукачівського 

державного університету впевнено рухається в європейський освітній та науковий простір 

шляхом демократичних перетворень. 


