
 
 

Позиція НМРУ щодо ситуації, яка склалася в НМУ імені О.О. 

Богомольця з навчальним процесом 

 

ГС “Національна молодіжна рада України” занепокоєна щодо 

призупинення навчального процесу в одному з провідних закладів вищої освіти 

країни - НМУ імені О.О.Богомольця. 

Жоден з конфліктів між адміністрацією Університету та Міністерством 

Охорони Здоров'я України не повинен впливати на навчальний процес та якість 

підготовки майбутніх медичних працівників. Адміністративно-технічні питання 

мають бути вирішені на виконавчому рівні.  

Наголошуємо на необхідності забезпечення вчасного проведення 

державного ліцензійного іспиту “КРОК” на усіх факультетах НМУ імені О.О. 

Богомольця в термін, передбачений відповідними нормативно-правовими 

актами (Положення про систему ліцензійних інтегрованих  іспитів  фахівців  з  

вищою  освітою напрямів "Медицина" і "Фармація"1) таким чином, щоб це не 

завадило жодному студенту Університету отримати можливість скласти 

ліцензійний іспит згідно з навчальним планом на 2017-2018 навчальний рік.  

Органи студентського самоврядування (далі - ОСС), відповідальні за 

репрезентацію голосу студентства НМУ імені О.О. Богомольця, не змогли 

надати консолідовану позицію та вийти на консенсус всередині студентства 

Університету. Первинна профспілкова організація студентів НМУ імені О.О. 

Богомольця (далі - Профком НМУ) так і не зібрала кворуму на жодному зі своїх 

засідань. Вищевказані приклади засвідчують неефективність даних структур в 

НМУ імені О.О. Богомольця та неспроможність забезпечити безпосередню 

участь студентів у процесі прийняття рішень. Це дає підстави зробити висновок, 

що механізми представлення інтересів молоді в системі освіти не працюють 

належним чином. З огляду на це, вважаємо за необхідне забезпечити відкритий 

демократичний процес в критичних ситуаціях. 

Таким чином, пропонуємо залучити незалежного експерта з Національної 

служби посередництва та примирення та створити робочу групу для того, щоб 

                                                
1 Система  ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів  "Медицина"  і  "Фармація"  

призначена  визначити відповідність   показників   якості   медичної   освіти  державним стандартам  вищої  освіти   

та   встановити   мінімальний   рівень професійної компетентності,  потрібний для присвоєння кваліфікації фахівця 

відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. 
 



проаналізувати та вирішити конфлікт, що відбувся в НМУ імені О.О. 

Богомольця та попередити виникнення подібних конфліктів в майбутньому. 

Вітаємо включення всіх сторін конфлікту в процес обговорення та 

залучення представників Кабінету Міністрів України, МОЗ, НМРУ, УМСА, 

УАС, Cтудентського парламенту та Профкому студентів НМУ імені О.О. 

Богомольця, а також правозахисних організацій. 

Зважаючи на вищезазначене, рекомендуємо НМУ імені О.О. Богомольця 

провести просвітницьку діяльність серед студентів НМУ імені О.О. Богомольця, 

залучивши відповідних експертів з питань прав студентів, молодіжну 

організацію УАС, відповіді органи та інші профільні молодіжні громадські 

організації. 

 Внаслідок конфлікту страждають  всі сторони, адже кожен студент має 

право на навчання та доступ до освіти, яке наразі було порушено (Стаття 26 

Загальної декларації прав людини, Стаття 53 Конституції України (держава 

забезпечує доступність вищої освіти), Частина 1 статті 3 ЗУ "Про освіту")  

На наше переконання, лише об’єднавши зусилля всіх учасників процесу, 

профільних інституцій та організацій, почувши  думки всіх залучених сторін, 

глибоко проаналізувавши проблему, ми зможемо знайти вихід з цієї ситуації. 

  Важливо, щоб позиція кожного була не тільки вислухана, але й почута,  а 

права всіх учасників процесу - збережені. Саме тому, НМРУ запрошує всіх, хто 

є зацікавленими у вирішені цього питання,  до діалогу в якомога коротший 

термін. 

  Звертаємося з проханням до Кабінету Міністрів України, профільних  

інституцій та організацій  максимально долучитися разом з молоддю  до 

пришвидшення врегулювання конфліктів в сфері, задля забезпечення якісної 

системи освіти, інклюзивного навчального процесу в НМУ імені О.О. 

Богомольця відповідно до навчального плану. 


