
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабінет Міністрів України 

Міністерство освіти і науки України 

Комітет Верховної Ради України з 

питань науки і освіти  

Запорізька обласна рада  

Запорізька обласна  

державна адміністрація 

 

 

Спільна заява колективів і студентства Запорізької 

державної інженерної академії і Запорізького національного 

університету з приводу безпідставного втручання, кампанії тиску 

та дезінформації з боку представників окремих політичних 

партій, промислових підприємств і сторонніх осіб у процес 

об’єднання державних закладів вищої освіти 

 

Колективи та студентство Запорізької державної інженерної академії 

(далі – ЗДІА) і Запорізького національного університету (далі – ЗНУ) 

звертаються до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки 



України, Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Запорізької 

обласної ради, Запорізької обласної державної адміністрації з приводу 

організованої окремими представниками політичних партій, промислових 

підприємств і підконтрольних ним засобів масової інформації, сторонніми 

особами кампанії тиску, дезінформації шантажу і наклепів на колективи обох 

державних закладів вищої освіти, які офіційно, відкрито і публічно заявили про 

свої наміри до об’єднання і створення у м. Запоріжжі нового за змістом і якістю 

університету.  

Рупором сил, які намагаються завадити об’єднанню ЗДІА і ЗНУ, 

послідовно виступає керівництво Запорізького національного технічного 

університету (далі ЗНТУ), яке різними засобами втручається у внутрішні 

справи двох інших державних закладів вищої освіти, дезінформує керівників 

промислових підприємств регіону, органи державної влади і органи місцевого 

самоврядування, є ініціатором написання і підписання чисельних листів, з 

метою дискредитації намірів і бажання колективів ЗДІА і ЗНУ до об’єднання. 

Безпосереднім приводом до спільної заяви колективів і студентства ЗДІА і 

ЗНУ є наміри розглянути проект звернення до вищих органів влади на сесії 

Запорізької обласної ради 4 жовтня 2018 року, за ініціативою представників 

фракції «Нова політика». За змістом і формою це звернення є політичним 

документом, який базується на недостовірній інформації. Вважаємо розгляд 

цього проекту звернення 4 жовтня 2018 року на сесії обласної ради 

безпосереднім підтвердженням нашого висновку про безпідставне втручання 

окремих політичних сил, керівників і власників підприємств, сторонніх осіб і 

керівництва Запорізького національного технічного університету (далі – ЗНТУ) 

у внутрішні справи двох державних закладів вищої освіти, які знаходяться у 

компетенції і підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України. Кампанія 

протидії об’єднанню ЗДІА і ЗНУ все більше набуває рис  спроби рейдерського 

захоплення ЗДІА сторонніми особами, всупереч волі і бажанню його колективу 

і студентства. 



У зв’язку із вищевикладеним колективи і студентство ЗДІА і ЗНУ 

заявляють про таке: 

1. Цією заявою і підписами під нею наших представників ми 

підтверджуємо рішення конференцій трудових колективів і студентства ЗДІА 

від 4 вересня 2018 р. (протокол № 8) і ЗНУ від 7 вересня 2018 р. (протокол № 1) 

про об’єднання у вигляді реорганізації ЗДІА шляхом приєднання до ЗНУ, як 

структурного підрозділу – Запорізький інженерний інститут. Нагадуємо, що за 

це рішення на конференції трудового колективу ЗДІА проголосувало 92,5% 

учасників, а на конференції трудового колективу ЗНУ – 99,7%. Стверджуємо, 

що інформація про якісь порушення під час проведення конференції у ЗДІА є 

безпідставною, не підкріпленою жодними фактами, наклепом. 

2. Наполягаємо на необхідності припинення кампанії тиску, шантажу, 

дезінформації, що застосовується з боку зацікавлених осіб щодо колективів і 

студентства ЗДІА і ЗНУ. Об’єднання закладів вищої освіти  це освітянське, а не 

політичне питання. 

3. Рекомендуємо керівництву ЗНТУ зосередитись на вирішенні 

внутрішніх проблем свого університету. Декларації і гучні заяви не можуть 

замінити собою ефективний менеджмент. 

4. Підкреслюємо, що колектив і студентство ЗДІА не планують 

об’єднання із ЗНТУ і не розглядають цей заклад як перспективний для 

об’єднання. 

5. Визнаємо, що ЗДІА сьогодні переживає складні часи. Існує 

заборгованість із комунальних послуг, відсутні кошти для подальшого розвитку 

академії, вирішення питань поліпшення матеріальної бази, забезпечення 

стабільної роботи колективу. Керівництво ЗДІА зверталось за допомогою до 

різних державних інституцій, народних депутатів України, Запорізької обласної 

ради і Запорізької обласної державної адміністрації. Але, окрім керівництва і 

колективу ЗНУ, ніхто не запропонував своєї підтримки у вирішенні фінансових 

проблем і боргових зобов’язань. Тому ефективним може бути тільки 

об’єднання ЗДІА і ЗНУ. 



6. Модель об’єднаного університету апробована і підтверджена 

практикою університетів Німеччини, Франції, Великої Британії, США, Канади  

і не є чимось незвичним для України і навіть для м. Запоріжжя. Наприклад, 

ЗНТУ сьогодні, окрім технічних спеціальностей, веде підготовку із соціальної 

роботи, журналістики, соціології, психології, політології, права, спеціальної 

освіти, фізичної терапії, фізичного виховання, туризму, іноземної філології, і 7 

економічних спеціальностей. 

7. У разі продовження організованої кампанії тиску, дезінформації, 

наклепів і спроб рейдерського захоплення ЗДІА колективи і студентство двох 

закладів вищої освіти залишають за собою право на захист своєї спільної 

позиції та вибору в межах чинного законодавства. 

 Пропонуємо Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки 

України, Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Запорізькій 

обласній раді і Запорізькій облдержадміністрації підтримати бажання і волю 

колективів і студентства ЗДІА і ЗНУ до об’єднання і створення у м. Запоріжжі 

нового, сучасного і потужного університету. Колективи і студентство ЗДІА і 

ЗНУ готові до об’єднання. 

 

 


