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Колектив Харківського національного технічного університет} сільського 
господарства імені Петра Василенка звертається до Вас як гаранта додержання 
Конституції України, прав і свобод людини і громадянина з проханням втрутитися к 
ситуацію, що склалася на сьогоднішній момент, щодо процедури об'єднання кількох 
закладів вищої освіти (ЗВО) Харківщини. 

У зв 'язку із прийняттям рішення Кабінету Міністрів України від 
12 травня 2021 року №431-р щодо утворення Державного біотехнологічного універси г е п 
та реорганізації Харківського національного технічного університету сільського 
господарства імені Петра Василенка. Харківської державної зооветеринарної академії. 
Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаева та Харківського 
державного університету харчування та торгівлі, виникла надзвичайно небезпечна і 
напружена ситуація в колективах вказаних ЗВО та в галузі освіти і науки Харківщини в 
цілому. 

Хочемо наголосити на тому, що колектив Х Н Т У С Г підтримує ініціативи МОН 
щодо оптимізації мережі ЗВО. але наголошує, що просте «механічне» об 'єднання 
університетів не буде ефективним. В той же час процес реформування шляхом об 'єднання 
навколо потужного освітянського центру дозволить максимально використати всі 
переваги оптимізації . головними з яких є: збереження науково-педагогічного персоналу та 
контингенту студентів; збереження статусу «національний»; більш простий юридичний 
шлях до створення нового об 'єднання; уникнення значної кількості ризиків та фінансових 
витрат на сам процес. При тому цей процес вимагає ретельної підготовки і врахування 
міжнародного та національного досвіду, розуміння альтернативи та тих переваг, які 
будуть отримані у сьогоднішніх реаліях, а також усвідомлення відповідних ризиків. 

Гострота і напруженість сьогоднішньої ситуації полягає в тому, що до прийняття 
рішення К М У не було проведено ґрунтовного підготовчого процесу із залученням 
представників влади та закладів вищої освіти, а утворення нової структури - Державного 
біотехнологічного університету, взагалі викликає подив у освітянському середовищі. Так. 
нова структура буде невідома як в українському, так і в світовому освітянському просторі, 
її рейтингові позиції, іміджева складова, міжнародні зв 'язки і. найголовніше, впізнаваність 
для абітурієнтів буде дуже низькою, що неминуче і негативно вплине на всі вказані 
університети. Звертаємо Вашу увагу, що найгіршим в цій ситуації є те. що запуск цього 
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процесу саме зараз - в розпал проведення вступної кампанії, призведе до непоправних 
втрат в наборі студентів всіх зазначених" ЗВО. та, відповідно, зриву підготовки 
висококваліфікованих кадрів в галузі сільського господарства цілого регіону. 

Зважаючи на вищевикладене колектив Харківського національного технічного 
університету сільського господарства імені Петра Василенка звертасться до Вас з 
проханням втрутитися в ситуацію щодо реформування вказаних ЗВО Харківщини іа 
закликати підійти до реалізації цього процесу грунтовно і зважено, а можливо і 
відтермінувати хоча б на період вступної кампанії 2021 року. Магмо впевненість та надію, 
що. за Вашої підтримки, даний процес буде реалізовано природнім шляхом саме через 
приєднання зі збереженням всіх надбань та автентичності учасників об 'єднання, а не 
наслідком довільних рішень, що будуть ухвалюватися в непрозорий спосіб у владних 
кабінетах. 

Звернення прийнято Загальними зборами трудового колективу Харківського 
національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 
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