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Рішення Вченої Ради Університету «Україна» 
з питання «Про участь працівників, здобувачів освіти університету 

«Україна» в захисті України, її територіальної цілісності в період воєнного
стану»

Заслухавши та обговоривши інформацію провідного фахівця відділу по 
роботі з персоналом Університету «Україна» Криська М.О. про участь 
працівників, здобувачів освіти університету «Україна» в захисті України, її 
територіальної цілісності в період воєнного стану, Вчена Рада відзначає, що 
викладачі, здобувачі освіти, працівники університету з великою 
відповідальністю і почуттям обов’язку перед своєю Батьківщиною з перших 
днів російсько-української війни включились до захисту її від ворожої агресії з 
боку РФ.

На сьогоднішній день в лавах Збройних Сил України проходять службу 5 
викладачів, 109 здобувачів освіти, у підрозділах територіальної оборони 
успішно проходять військову службу 2 викладача, 29 здобувачів освіти, 2 
працівники університету та 47 здобувачів освіти працює у волонтерських 
центрах на території України, а також за її межами.

Першими відчули наслідки збройної агресії з боку РФ наші навчально- 
виховні підрозділи в Чернігові, Мелітополі, Херсоні, Новій Каховці. З 27 на 28 
лютого було повністю знищено (розтрощено) приміщення Васильківського 
фахового коледжу. Керівництвом університету спільно з директором фахового 
коледжу Інесою Тимошенко оперативно було здійснено ряд необхідних заходів 
для відновлення діяльності коледжу, не дивлячись на військову ситуацію. 
Знайшли разом з місцевою владою приміщення і швидко перевезли збережене 
майно, документацію, не затримуючи навчальний процес.

В Хмельницькому, Вінниці, Житомирі, Києві наші заклади освіти 
спрямували свої зусилля для надання допомоги нужденним жителям, 
тимчасово переміщеним особам, біженцям. Своєчасно були сформовані 
волонтерські групи для надання конкретної допомоги, перевезення своїх 
рідних, сусідів за межі бойових дій, допомагали придбати ліки, воду, одяг, їжу.

Так, Давиденко Ганна Віталіївна, проректор з наукової та міжнародної 
діяльності університету «Україна, директор Вінницького інституту та коледжу 
прийшла на допомогу жителям міста Чугуєва, який бомбили вакуумними 
бомбами, і які втратили все. А потім попросились стати волонтерами центру 
«Соціальна перспектива», коли побачили, як він працює.

Допомога на передову, для неї є пріоритетом і зараз. Маріуполь, Чугуїв, 
Краматорськ, Ізюм, Харків - це міста, з яких до неї звертаються біженці по 
допомогу. Після кожних таких звернень, в усіх сльози на очах.... Люди, які 
втратили все, яким немає куди повертатися, пропонують свою допомогу.

Звертаються по допомогу і мешканці Вінницької області. Збираються 
книжки для українських евакуйованих дітей. Возять допомогу на передову,
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бійцям: медикаменти, їжу, гігієнічні засоби, спецодяг. Передають особисто в 
руки. Бо тільки так можна бути впевненими, що допомога дійде безпосередньо 
нашим захисникам і захисницям.

Найчастіше від учасників бойових дій, волонтерів поступають запити 
щодо дороговартісної амуніції, технічних приладів, тому постійно йде пошук 
спонсорів та збір коштів для забезпечення таких потреб

Пріоритетом № 2 для Давиденко Ганни є люди з деокупованих 
територій; люди, які проживають на прифронтових територіях; біженці, які 
пишуть заяви, залишають копії своїх документів, і яким точно потрібна 
допомога. Ці принципи роботи розділяють й партнери за кордоном. Тобто, 
довіряють і допомагають.

За повідомленням в.о. директора Рівненського інституту Познаховського
В.А. та начальника господарського відділу Макуха Д.Д. надана допомога 
підрозділам ЗСУ, СБУ, ТрО, ООС, а саме:

1. перераховано кошти на рахунок ЗСУ у розмірі 5000 грн.
2. за допомогою громадян Чехії придбано:
• 12 бронежилетів;
• 3 каски;
• 6 комплектів спорядження;
• 250 кг медикаментів;
• 6 каріматів.
1. За допомогою РАЕС придбано:
• 1 тепловізор.
1. За допомогою фонду «Друг» м. Рівне придбано:
• 20 бронежилетів;
• 20 комплектів спорядження;
• 16 пар взуття.

На базі Житомирського економіко-гуманітарного інституту створено 
волонтерський підрозділ «Разом можемо все», який допомагає військовим, які 
боронять нашу Батьківщину на півночі Житомирської області.

Заступник директора Інституту права та суспільних відносин, к.ю.н., 
доцент Ізуїта Петро Олександрович залучений до роботи спільної 
міжвідомчої координаційної групи з питань евакуації населення України 
Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Дякуємо усім за розуміння і за людяність.
З перших днів повномасштабного збройного вторгнення РФ на територію 

України була створена надійна команда працівників під керівництвом 
Президента Університету Петра Таланчука, проректорів, директора Інженерно- 
технологічного інституту, начальника Управління профорієнтації та організації 
набору, доктора технічних наук Малишева В.В., працівників Петриченко С.В., 
Лопоносової Н.П., Зименко С.В., які в умовах військового стану, під гуркіт 
бомбових канонад, тривожних сирен забезпечили повсякденну самовіддану 
діяльність університету. Постійно перебували в приміщенні університету, 
тримали постійний зв’язок з керівниками відокремлених навчально-виховних 
підрозділів, надавали практичну допомогу у вирішенні різноманітних проблем.

Всі сьогодні стали на захист України. Кожен з нас має свій фронт роботи і 
допомоги —  для спільної перемоги над ворогом. Самоорганізація, 
взаємопідтримка дуже важлива у воєнний час, і вона набирає обертів. На



університетському порталі планується створення нової рубрики “Сила 
українського духу”, де будемо збирати всю важливу і корисну інформацію 
про діяльність наших працівників, здобувачів освіти, про психологічну 
допомогу, волонтерство, інші людські потреби. Це допомагатиме нам 
підтримувати людей, особливо людей з інвалідністю, для забезпечення їх їжею, 
медикаментами та найнеобхіднішим для усіх, хто цього потребує. Це даватиме 
розуміння, як діяти самому і як долучатися на допомогу людям, які не можуть 
розраховувати на власні сили. Знаємо, що у нас всіх все вийде. Усе буде 
Україна!

Відділом по роботі з персоналом спільно з Інститутом права та 
суспільних відносин університету підготовлено до друку посібник для 
військовозобов’язаних та призовників університету щодо здійснення 
військового обов’язку; доктором філософських наук, професором кафедри 
міжнародних відносин та політичного консалтингу університету Лісовським 
П.М. підготовлено монографію під назвою «Філософія війни та миру», а 
також навчальні посібники в умовах воєнного часу: «Дипломатична та 
консульська служба»; «Конституційне право України», «Воєнна 
економіка», «Захист Вітчизни».

З метою розширення участі працівників, здобувачів освіти Університету 
«Україна» в захисті України, її територіальної цілісності в період воєнного 
стану, сприяння національному спротиву населення України, здійснення 
волонтерської діяльності, координації спільних дій навчально-виховних 
підрозділів університету «Україна» у цьому процесі

Вчена Рада ухвалює:

1. Інформацію провідного фахівця відділу по роботі з персоналом 
Університету «Україна» Криська М.О. про участь працівників, здобувачів 
освіти університету «Україна» в захисті України, її територіальної цілісності в 
період воєнного стану, взяти до відома.

2. Продовжити формування волонтерських, гуманітарних груп при 
навчально-виховних підрозділах університету для надання допомоги 
нужденним жителям України, особливо людям з інвалідністю.

3. Керівникам навчально-виховних підрозділів університету вивчити стан 
необхідності надання психологічної, гуманітарної допомоги викладачам, 
студентам університету, які проходять службу в ЗСУ, евакуйованим жителям, 
біженцям, тимчасово переміщеним особам в період війни та вживати 
необхідних заходів для її вдосконалення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого проректора 
університету Кучерявого І.Т.

Голова Вченої Ради

Секретар Вченої ради

Петро ТАЛАНЧУК

Ольга КАРПЕНКО


