
Фестиваль Sikorsky Challenge з
кожним роком  стає все більш по�
пулярний, охоплює все більше
регіонів України і дедалі більше
країн, навіть незважаючи на цьо�
горічний коронавірус. Нинішньо�
го року він проходив вдев’яте і
тривав десять напружених днів.
Місце проведення традиційне:
НТУУ «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського».
Участь у фестивалі взяли понад
200 учасників, подано біля ста
проєктів. До фіналу потрапило 56
з них.  І 34 знайшли зацікавлених
інвесторів – українських і міжна�
родних. 

Особливість нинішнього фор�
мату: потенційні інвестори та
члени журі знайомилися з роз�
робками учасників в онлайн�
форматі — більша частина учас�
ників представляла розробки у
вигляді відео. 

Серед традиційних інвесторів
та спонсорів – Golden Egg Tech�
nology та Boeing, Фонд науково�
технічного розвитку України 
ім. В.С. Михалевича, Венчурний
фонд «USP Capital», УкрЕксім�
Банк, ProgressTechUkraine, Біз�
нес�інкубатор «Eazi Start» та інші.  

У фіналі фестивалю оголоси�
ли три проєкти�переможці, що

їх обрало авторитетне міжнарод�
не журі (27 членів з різних країн
світу): це ковдра для немовлят,
які потерпають від жовтяниці,
віртуальний клас і система захи�
сту від москітів. 

Цілющий костюм�ковдрочку
для немовлят розробив інженер
з Миколаєва Олександр Бєлі�
ков. Він мріяв знайти підтримку
і запустити розробку у серійне
виробництво. І цей проєкт
справді зацікавив інвесторів.    

Як і два наступних проєкти.
«Екологічна система, яку ми
створили, приваблює комарів та
захоплює їх у пастку, очищуючи

територію довкола людини», –
розповідала про захист від
москітів засновниця стартапу
Анастасія Романова. Mosquito
Сontrol і КПІ підписали мемо�
рандум про співпрацю і плану�
ють спільно створювати та інте�
грувати у пристрій сенсори, які
аналізуватимуть інформацію
про спійманих комарів. Це дасть
змогу створити бази наукових
даних, які стануть у пригоді ме�
дикам і науковцям з усього світу. 

Енергетична компанія Inno�
vation DTEK також знайшла на
фестивалі стартапи, з якими має
намір співпрацювати. Це п’ять

проєктів, пов’язаних з матеріа�
лами та поновлюваними джере�
лами енергії.   

Постійного партнера Sikorsky
Challenge – китайську компанію
Golden Egg Technology – заціка�
вили аж 7 проєктів фестивалю.
Вони також стосуються ма�
теріалознавства, а ще — еко�
логічних питань і приладобуду�
вання. Представник компанії
каже, що формами співпраці
можуть бути спільні підпри�
ємства чи консалтинг і просу�
вання продукції на китайський
ринок.  

14 листопада 1918 року гетьман Ско�
ропадський пророчо підписує Закон Ук�
раїнської держави про створення Ака�
демії наук і призначає перших 12 ака�
деміків, а 27 листопада — відбувається
перше засідання УАН.

І яка ж це була когорта людей, котрі
створили Академію! Наскільки високо
вони підняли планку інтелектуального,
дослідницького, морального рівня! Зада�
на висота, яку навіть попри нові, і зовсім
не вегетаріанські часи, не можна було
дозволити собі опустити нижче.

Закінчуючи інтерв’ю газеті «Світ» до
сторіччя Академії, її багаторічний президент
Борис Євгенович Патон згадав, перефразу�
вавши, слова видатної української поетеси
Ліни Костенко: «Наші вчені, як атланти,
держать небо на плечах». 

Представником тих, хто тримав на
своїх плечах небо, і не тільки української
науки, був і ровесник Української ака�
демії наук Борис Євгенович Патон. Його
життя – приклад не тільки наукового, а й
життєвого подвигу. 

«Кожна історична епоха, як і кожен
життєвий період будь�якої людини, при�
носить із собою нові виклики та випробу�
вання, з якими ми маємо давати собі раду,
і від цього нікуди не подітися, — казав він
в тому інтерв’ю. — У моїй родині труднощі
й перепони ніколи не вважалися приводом
опускати руки, занепадати духом і зали�
шати все на самоплив. Навпаки, це мож�
ливість проявити себе, показати, чого ти
вартий, наскільки добре вмієш застосува�
ти знання й навички. Труднощі – це на�
справді велика школа життя, яка гартує
характер і робить людину досвідченішою,
розумнішою, а отже – сильнішою». 

Це прекрасні настанови на сьо�
годнішній день, коли нові виклики та ви�
пробування постають перед наукою й
Академією все з більшою силою. І з’яв�
ляється все більше потреби і можливос�
тей проявити себе, застосувати знання і
навички для захисту зробленого і ство�
рення нових можливостей для руху впе�
ред! Навіть незважаючи на особливо не�
легкі умови проходження людства через
пандемію, яку переживає нині весь світ.

Нещодавно ми відзначили запровадже�
ний ЮНЕСКО Всесвітній день науки в ім’я

миру та розвитку. Він «є доброю нагодою
згадати про визначальну роль науки в
цивілізаційному розвитку людства, в  житті
кожного з нас», — зазначив у своєму
привітанні Президент НАН України ака�
демік Анатолій Загородній. Він нагадав, що
цей день, як і багато інших святкових подій,
затьмарений пандемією коронавірусу. «Про�
те боротьба з COVID�19 – лише одна з віх
на шляху науки, який ніколи не був легким. 

Порівняно із земною історією людство
ще дуже й дуже молоде. І саме нові знання
про світ допомогли йому зіп’ястися на ноги
і тепер допомагають подорослішати й дати
раду подеколи небажаним наслідкам його
бурхливої і часом необдуманої діяльності.
Наука, наче та казкова чарівна паличка,
покращує наше існування, робить його без�

печнішим і зручнішим, долає голод і хворо�
би, подовжує життя й підвищує його якість. 

Наука повсякчас розсуває межі відо�
мого, дивиться далі, за обрій, і бачить
більше, відкриває закони, які керують
Всесвітом. Не менш важлива її функція
– залишатися надійним бастіоном здоро�
вого ґлузду і наукового світогляду в часи,
коли все піддається сумніву й відбу�
вається наступ войовничого невігластва. 

Я певен, що наука сьогодні спроможна
знову, вже вкотре, змінити світ на краще.
Не в останню чергу тому, що сама не
боїться змінюватися, переглядати гіпоте�
зи, які не знайшли підтвердження, відки�
дати нежиттєздатні концепції, визнавати
хиби й продовжувати пошуки. 

Національна академія наук України та�

кож готова до змін на вимогу часу, — зазна�
чає Анатолій Загородній. — Так збіглося, що
незадовго до цього свята ми визначили на�
прями та пріоритети її реформування.
Маємо великі плани на майбутнє і прагнемо
зробити науку ближчою та зрозумілішою,
збільшити її присутність, помітність і важ�
ливість у житті українців. Тому всі ми маємо
бути речниками, захисниками і апостолами
науки. Вона дійсно на це заслуговує, а ми їй
безмежно зобов’язані. Навіть якщо не всі
здогадуються, наскільки». 

Зустрічаючи 102�у річницю від створен�
ня Академії, українські вчені, незважаючи
на труднощі, самовіддано працюють, до�
сягають світового рівня результатів і твер�
до вірять, більше того, переконані: кращі
часи української науки попереду!

ВоВона дійснна дійсно на це зао на це заслугслугоовує, вує, 
а ми їй безмежна ми їй безмежно зобоо зобов’язані!в’язані!

З Днем народження, Академіє! Слава тим, хто творив твою біографію! Надія на тих, 
хто підхоплює естафету і розширює горизонти науки!

Закінчення на 2 стор.

Ф
о

то
 п

р
е

с
с

л
уж

б
и

 Н
А

Н
У

СВІТСВІТ
н а у к ан а у к а

о с в і т ао с в і т а

т е х н і к ат е х н і к а

п р о г р е сп р о г р е с

№ 45—46 (1129—1130) грудень 2020 р. Газета заснована у квітні 1997 р.

Ще так недавно на виставку кращих наукових досягнень можна було прийти без маски

Sikorsky Challenge як лабораторія високотехнологічної трансформації країни


