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З почуттям справедливого обурення були сприйняті політехніками дії об’єднання „Пора”, яке
звинувачує ректорів ряду вузів Харкова в „фальсифікаціях, корупції та гоніннях на
„инакомыслящих” (публікація газети „Вечірній Харків” від 26 лютого 2005 р.). 4 березня 2005
року на засіданні Вченої ради НТУ „ХПІ” відбулося активне обговорення цієї події, у якому
виступили провідні, високоавторитетні в університеті вчені – керівники факультетів і кафедр,
професори, такі як А.І. Грабченко, М.О. Тарасенко, В.І. Кравченко, В.Б. Клєпіков, Б.В.
Клименко, Б.І. Байрачний, О.Я. Лобойко, В.У. Кизилов, В.О. Євстратов, Є.Є. Александров та
інші. Вчена рада прийняла відповідне рішення, яке ми сьогодні публікуємо. 
 
Рішення Вченої ради НТУ „ХПІ” щодо публікації в газеті „Вечерний Харьков” від 26 лютого
2005 р. 
З великим подивом та обуренням в колективі НТУ „ХПІ” сприйняли факт надання шпальт
авторитетної серед політехніків газети „Вечерний Харьков” для безпідставних, абсолютно
необґрунтованих звинувачень на адресу ректора нашого університету. 
Ті ганебні явища, про які йдеться в публікації газети, а саме – „фальсификация, коррупция и
гонения „инакомыслящих”, принципово неможливі в колективі нашого університету, який на
протязі 120 років формувався і діяв за принципами високої освітянської місії, академічної
культури, поваги до честі та гідності людини, до загальнолюдських цінностей. Саме
дотримання цих принципів, сталий чистий морально-психологічний клімат, професіоналізм,
світові досягнення наукових шкіл забезпечують високий авторитет університету в
Європейській та світовій спільності. Про це, зокрема, свідчить наше членство в
Американському альянсі „Університети за демократію”, запрошення ХПІ до підписання у
вересні цього року Болонської хартії університетів, наші давні тісні творчі зв’язки з 50
університетами Європи, Азії, Америки. 
Ми шануємо це і нікому не дозволимо паплюжити безвідповідально і безпідставно цей
авторитет, який створювали численні покоління політехніків минулого і сучасності. 
Демократичні університетські традиції в ході передвиборчої кампанії дозволили кожному
політехніку мати свою політичну думку і вільно зробити вибір. Під час цієї кампанії в
колективі університету не було жодного конфлікту, не кажучи вже про якесь переслідування.
На регулярних зустрічах ректора зі студентським активом жоден студент не виявляв
невдоволення політичною ситуацією в університеті.  
Інакше не могло бути в колективі, де навчається 22 тисячі студентів, які представляють усі,
без винятку, області України, де працюють понад 200 професорів і докторів наук, діяльність
яких тільки за останні п’ять років відзначена 7 Державними преміями України, в колективі,
який після звіту ректора перед конференцією трудового колективу за попередні п’ять років
роботи на цій посаді, знову майже одноголосно обрав його на новий термін роботи. 
Саме цей колектив за ініціативою ректора Л.Л. Товажнянського у відповідальний для всього
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українського народу час одним з перших сказав рішуче „НІ” – сепаратистським закликам та
розпалюванню ворожнечі. Звернення Вченої ради НТУ „ХПІ” було направлено до всіх
університетів України. 
Що ж до фальсифікацій, то ректор Л.Л. Товажнянський взагалі був осторонь будь-яких
органів, які потенційно могли б це робити, тому це звинувачення є абсолютним абсурдом. 
На підставі викладеного, після всебічного обговорення питання на засіданні Вченої ради, ми
рішуче відкидаємо звинувачення на адресу університету та його ректора, авторитетної
людини, яка все своє свідоме життя присвятила динамічному розвитку нашого університету і
вищій школі взагалі.  
Сумно, що публікація з’явилася в той час, коли нове керівництво держави проголошує
принцип верховенства права й закону принципом нашого життя, коли країні конче потрібна
консолідація, а не розбрат, коли кожний крок в протилежному напрямку є великою
небезпекою для України, для її авторитету в міжнародній спільності.  
Ця публікація нанесла великої шкоди, і не тільки моральної, університету, який має зв’язки з
усіма провідними підприємствами і науковими установами України.  
Вчена рада постановляє:  
Підтвердити повну довіру ректору професору Л.Л. Товажнянському і підтримку його дій,
спрямованих на розвиток університету, на поглиблення демократичних університетських
традицій, на прискорення руху нашого університету до європейського і світового
освітянського простору.  
Результати голосування : „за” – 123 голоси; „проти” – немає; „утрималося” – немає.  
За дорученням Вченої ради НТУ „ХПІ”  
Є. Сокол, проректор з навчальної роботи, головуючий на засіданні,  
Ю. Зайцев, вчений секретар.  


