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Після вторгнення Російської Федерації в Україну  
24 лютого 2022 року європейське співтовариство 
вищої освіти та наукових досліджень висловило 
підтримку українським університетам, студентам і 
співробітникам.  
 
У перші дні війни Європейська Асоціація 
Університетів (EUA) засудила російське вторгнення: 
«Закликаємо наших членів припинити контакти 
та співпрацю з будь-яким центральним 
державним органом Російської Федерації чи будь-
якої іншої країни, яка активно підтримує російське 
вторгнення в Україну, і заохочуємо наших членів 
переоцінити зв’язки з російськими вищими 
навчальними закладами, щоб забезпечити існуючу 
і майбутню співпрацю, яка ґрунтується на 
спільних європейських цінностях». 



Європейська підтримка української вищої освіти 
 

Сьогодні членами ЄАУ є 30 українських університетів, 
а з 21 липня 2022 року повноправного членства 
набула Спілка ректорів закладів вищої освіти України. 

27 квітня на засіданні в Будапештському університеті 
економіки та технологій Рада ЄАУ схвалила низку дій 
щодо допомоги сектору вищої освіти України. 

ЄАУ визнає важливість середньострокового та 
довгострокового післявоєнного відновлення України 
та її університетського сектору. ЄАУ створило 
спеціальну робочу групу, яку очолює членкиня 
правління ЄАУ Іванка Попович з Белградського 
університету, що брала участь у відбудові після 
балканських війн у 1990-х роках.  



28 квітня на щорічній конференції 
Асоціації європейських університетів (EUA) 
проректорка КНУ імені Тараса Шевченка 
Ксенія Смирнова від імені Спілки ректорів 
України на спеціальній сесії Spotlight on 
Ukraine виступила з аналізом 
інфраструктурних, матеріальних й 
нематеріальних втрат українських ЗВО під 
час воєнного вторгнення росії на 
територію України; окреслила потенціал 
розвитку системи вищої освіти в Україні й 
нові можливості, гарантовані українським 
навчальним закладам співпрацею з 
освітніми й науковими інституціями 
Європи для реалізації короткострокових–
довгострокових пріоритетів 



Протягом березня-квітня 2022 року відбулися 
онлайн-зустрічі керівництва КНУ зі спілками ректорів 
університетів Британії, Чехії, США, Італії та країн ЄС. 



9 травня у день Європи керівництво КНУ імені Тараса Шевченка від імені Спілки ректорів провело перемовини  

з президентом Європейської асоціації університетів, професором Майклом Мерфі та взяло участь у FestiWell’22, 

організований альянсом EUniWell. 

Президент ЄАУ наголосив, що кероване ним об’єднання призупинило членство всіх зареєстрованих в РФ інституцій, 

а також засудило цинічне звернення російської академічної спільноти з підтримкою війни проти України. 



Участь Спілки ректорів України у роботі 

Асамблеї ректорів університетів-членів АЄУ  

 

13 липня 2022 року у роботі Асамблеї ректорів 

університетів-членів Альянсу європейських 

університетів (European University for Well-Being) у 

м. Лейден (Нідерланди) брав участь Володимир 

Бугров, заступник голови Спілки ректорів України, 

ректор Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. 



41 Альянс європейських університетів,  
що представляє 280 європейських ЗВО 

За ініціативи заступника голови Спілки ректорів України, 
ректора КНУ імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова 
відбулося дві зустрічі представників українських ЗВО, 
Європейської комісії та альянсів європейських університетів.   

Результатом дискусії стало рішення щодо прискорення 
процесу залучення закладів вищої освіти України до наявних 
університетських альянсів Європи, що стане потужним 
інструментом підтримки нашої вищої освіти на різних 
рівнях. 





Дякую за увагу! 




