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Заслухавши та обговоривши інформацію проректора Д.Є. Кутоманова 

“Про приєднання ХНУМГ імені О.М. Бекетова до Великої Хартії 

Університетів”, рада відмічає, що Велика хартія університетів (Magna Charta 

Universitatum) є результатом процесу, розпочатого Болонським 

університетом в 1986 році. Університет звернувся до найстаріших 

європейських університетів з пропозицією про створення документу, який би 

відзначав вікові цінності та традиції університетів. Під час зустрічі в Болоньї 

(червень 1987 року) делегати 80 Європейських університетів обрали раду для 

розробки проекту хартії. Велику хартію університетів було підписано під час 

святкування 900-річчя Болонського університету в 1988 році. 

Велика хартія університетів є визначальним документом у процесі 

гармонізації освітнього простору Європи. До цього процесу вже включилися 

відомі європейські і низка українських навчальних закладів. Вчена рада 

вважає, що приєднання до Великої Хартії Університетів буде суттєвим 

кроком до активізації участі ХНУМГ імені О.М. Бекетова у створенні 

єдиного освітнього та наукового простору. Особливо це важливо на тлі 

існуючої тенденції зближення націй, народів, держав через створення 

спільного економічного, інформаційного, а зважаючи на вимоги Болонського 

процесу, й освітнього простору Європи. 

На даний час Центром міжнародної діяльності і освіти Університету 

проведено попередню роботу щодо приєднання до Хартії. 

У своїй діяльності ХНУМГ імені О.М. Бекетова підтримує основні 

принципи Хартії, а саме: 

1. Університет є самостійною установою всередині суспільств із різною 

організацією, що є наслідком розходжень у географічній і історичній 

спадщині. Він створює, вивчає, оцінює і передає культуру за допомогою 

досліджень і навчання. Для задоволення потреб навколишнього світу його 

дослідницька і викладацька діяльність повинна бути морально й 

інтелектуально незалежною від будь-якої політичної й економічної влади. 

2. Викладацька і дослідницька робота в університетах повинні бути 

нероздільні для того, щоб навчання в них відповідало потребам, що 
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змінюються, вимогам суспільства і досягненням у науковому знанні. 

3. Свобода в дослідницькій і викладацькій діяльності є основним 

принципом університетського життя. Керівні органи й університети, кожний 

у рамках своєї компетентності, повинні гарантувати дотримання цієї 

фундаментальної вимоги. Відкидаючи нетерпимість і будучи завжди 

відкритим для діалогу, університет є ідеальним місцем зустрічі викладачів, 

що здатні передавати свої знання і володіють 

необхідними засобами для їхнього удосконалювання за допомогою 

досліджень і інновацій, і студентів, що мають право, здатність і бажання 

збагатити свій розум цими знаннями. 

4. Університет є хранителем традицій європейського гуманізму. У 

здійсненні свого покликання він постійно прагне до досягнення 

універсального знання, перетинає географічні і політичні кордони і 

затверджує нагальну потребу взаємного пізнання і взаємодії різних культур. 

ХНУМГ імені О.М. Бекетова також підтримує основні засоби досягнення 

названих цілей Хартії: 

• Для забезпечення свободи в дослідженнях і викладанні всім членам 

університетського суспільства мають бути надані необхідні засоби для її 

реалізації. 

• Набір викладачів і визначення їхнього статусу повинні відбуватися 

відповідно до принципу невід’ємності дослідницької діяльності від 

викладацької. 

• Кожен університет, з урахуванням конкретних обставин, повинен 

гарантувати своїм студентам дотримання свобод і умов, при яких вони могли 

б досягти своїх цілей у культурі й освіті. 

• Університети, особливо європейські, розглядають взаємний обмін 

інформацією і документацією, а також збільшення кількості спільних 

проектів для розвитку освіти, як основний елемент постійного прогресу 

знань. Тому, як і в ранні періоди своєї історії, вони стимулюють мобільність 

викладачів і студентів, а також розглядають загальну політику в питанні 

рівного статусу, звань, іспитів (без упередженого ставлення до національних 

дипломів) і присудження стипендій як необхідний інструмент для здійснення 

своєї місії в переважних на сьогоднішній день умовах. 

Враховуючи наведене, Вчена рада постановляє: 

1. Підтримуючи основні цілі і принципи Хартії, відзначити її значущість 

в консолідації зусиль університетів Європи щодо зберігання вікових 

університетських традицій та сприяння тісним зв’язкам між ними. 

2. Підтримати пропозицію ректорату Університету про приєднання 

Харківського національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова до Великої Хартії Університетів. 

3. Просити ректора ХНУМГ імені О.М. Бекетова проф. В.М. Бабаєва 

взяти участь в офіційній церемонії, пов’язаній із приєднанням ХНУМГ імені  
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