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16.11.2015, Київ                 Прес-реліз 

Profrights.org: де порушують права студентів та викладачів 

 

Сьогодні, 16 листопада, принагідно до Дня студента (17.11) в Українському кризовому медіа-центрі 
Аналітичний центр CEDOS презентував Profrights.org: Правозахист викладачів та студентів - 
новий онлайн-ресурс для моніторингу порушень в українських ВНЗ. 

Увага до негараздів в університетах прикута лише у крайніх випадках і більшість порушень залишаються 

невідомими. Реальна репутація, стан справ і дотримання законодавства всередині вишів майже невідомі 

громадськості. Голоси одиниць, які хочуть донести цю інформацію, дуже часто не чують.   

Profrights.org намагається виправити ситуацію. Тепер кожен студент, викладач або небайдужий може 

повідомити про порушення законодавства у виші і назавжди занести його в базу та на карту 

Profrights.org. Інформація про хабарі, неправильно проведені процедури виборів чи конкурсного 

відбору, перешкоджання в академічній мобільності, незаконне звільнення, перенавантаження викладачів 

і багато іншого назавжди залишається на Profrights.org. 

 «Тепер ті, хто хоче висловитись, але боїться сказати або ж їх не чують, разом можуть вплинути на 

формування громадської думки про ВНЗ. Ми створюємо сукупну та зручну базу правопорушень у ВНЗ, 

зібрану в одному місці. Ця інформація назавжди зберігається плямою на репутації ВНЗ, яку можуть 

легко знайти вступники, спонсори, нові викладачі. Це робить Profrights.org інструментом 

репутаційного тиску в руках громадськості. Разом з тим, кожен виш може надати докази того, що 

правопорушення усунуто. Після цього порушення в базі отримає спеціальну позначку. Тобто ми не лише 

показуємо реальний стан справ у вишах, але й стимулюємо адміністрацію вирішувати проблеми, 

дотримуватись законів», – як пояснив Єгор Стадний, виконавчий директор CEDOS. 

Інформація про порушення формується з відкритих даних у достовірних 

джерелах та з повідомлень користувачів. Усі повідомлення проходять 

ретельну перевірку. Для зручності користувачів база відображає 

правопорушення в декількох географічних та тематичних розрізах. 

Проект реалізується за підтримки Національного фонду на підтримку демократії (National Endowment 

for Democracy, NED) 

Додаткові питання щодо презентації та проекту: 

Ірина Шевченко  
iryna.s@cedos.org.ua  
+38 093 79 303 76  

 
 

Аналітичний центр CEDOS (раніше Центр дослідження суспільства) - незалежний, позапартійний, некомерційний 
аналітичний центр, який досліджує державну політику та суспільні процеси у сферах освіти, міграції та міського 
розвитку з метою формування прогресивних інституцій та посилення участі громадян у прийнятті рішень.  
 
Національний фонд на підтримку демократії (National Endowment for Democracy, NED) - приватна некомерційна 
організація США заснована в 1983 році з метою зростання і зміцнення демократичних інститутів у всьому світі. 
Щороку, за фінансової підтримки Конгресу США, фонд грантами підтримує понад 1000 проектів неурядових 
організацій закордоном, які утверджують демократичні принципи більш ніж в 90 країнах. 
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