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РІШЕННЯ
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Заслухавши та обговоривши доповідь ректора, професора Тетяни 
КАГАНОВСЬКОЇ щодо нагальних аспектів міжнародної діяльності університету, 
Вчена рада відзначає наступне. 

Протягом 217-річної історії Харківський університет був і залишається 
осередком науки, освітньої та просвітницької діяльності, культурним хабом України 
і Європи. Багатьом видатним ученим та суспільним діячам, враховуючи їх 
неабиякий внесок у розвиток університету, рішенням Вченої ради присвоєні почесні 
звання Doctor Honoris Causa Каразінського університету. Склад редакційних колегій 
періодичних видань університету взаємовигідно доповнюється присутністю 
закордонних учених із світовим ім’ям. Міжнародна діяльність Каразінського завжди 
базувалася на принципах паритетної взаємодії з іноземними партнерами.

У той же час, усвідомлюючи реалії сьогодення, Вчена рада наполягає на 
скасуванні своїх рішень щодо присудження громадянам країн-агресорів почесних 
звань університету, вимагає від колективів факультетів, навчально-наукових та 
науково-дослідних інститутів переглянути принципи міжнародного співробітництва 
з громадянами країн-агресорів в науковій, освітній і культурній площинах.

Враховуючи зазначене вище, Вчена рада ухвалила:
1. Позбавити громадян країн-агресорів почесних звань університету.
2. Деканам факультетів, директорам ННІ та НДІ вивести зі списків редакційних 

колегій періодичних видань університету представників країн-агресорів.
Відповідальні: декани факультетів, директори ННІ та НДІ.
Термін виконання: до 28 березня 2022 р.
3. В односторонньому порядку розірвати всі угоди про співпрацю та договори 

про співробітництво університету з науковими та освітніми закладами країн-
агресорів.

Відповідальні: Олександр ХИЖНЯК.
Термін виконання: до 28 березня 2022 р.

4. Бойкотувати міжнародні програми, гранти, освітні, наукові, спортивні та 
культурні заходи, запроваджені за підтримки організацій країн-агресорів.

Відповідальні: декани факультетів, директори ННІ та НДІ, завідувачі кафедр.
Термін виконання: з 16 березня 2022 р.
5. Підготувати наказ про введення в дію рішення Вченої ради.
Відповідальні: Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ.
Термін виконання: 18 березня 2022 р.
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