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Зброя перемоги.
Ворог має бути розбитий!
Рішучість, солідарність та готовність стояти стільки, скільки  потрібно,  
і є нашою найефективнішою зброєю!

Початок липня став для Украї-
ни водночас і складним, і сповне-
ним сподівань. Українські військо-
ві все частіше лаконічно і з гордіс-
тю «рапортували»: «Мінус склад!», 
«Відпрацювали, мінус командний 
пункт», «Випалили русню в по-
піл!».  А представники Генштабу 
та Міністерства оборони так само 
стримано пояснювали, що отрима-
но довгоочікувану зброю  і резуль-
тати її застосування успішні. І дода-
вали: зброї потрібно більше!

Військові отримали і з успіхом 
випробували норвезьку мобільну 
батарею зенітних ракет протипо-
вітряної оборони середньої даль-
ності NASAMS (ефективну  не лише 
проти літаків, а й проти крилатих 
ракет); високомобільні реактивні 
системи залпового вогню HIMARS 
(які можуть вести вогонь на від-
стань до 80 кілометрів); гаубиці зі 
Швеції САУ FH77 BW Archer (най-

кращі гаубиці в світі, які встига-
ють покинути місце обстрілу ще 
доки снаряди летять до цілі).  

Не дивно, що в тилу ворога 
один за одним почали вибухати 
склади боєприпасів. Гарно і дов-
го палали російські склади в ра-
йонах Снігурівки та Любимівки 
на Миколаївщині, у Новій Кахов-
ці та Чарівному на Херсонщині, 
в Шахтарську, Чистяковому, Іло-
вайську, Донецьку та Хрестівці 
(Донеччина), в  Алчевську та По-
пасній на Луганщині. А також – у 
Мелітополі Запорізької області.

Відео з вибухами та «феєр-
верками» стали окрасою україн-
ських соцмереж. Українці поши-
рювали ці відео з коментарями: 
«Те ж саме буде з москвою!», «На-
ступний – Кримський міст», «Ті-
кай, русня, тікай!».  

Президент України Володимир 
Зеленський заявив, що «нарешті 

дуже потужно запрацювала за-
хідна артилерія – та зброя, яку ми 
отримали від наших партнерів. Її 
точність справді така, як потрібно».

Ці дошкульні удари дуже не 
сподобалися москві. У відповідь 
вони спробували посилити так-
тику залякування – вдарили ра-
кетами по українських містах. 
Майже кожного дня їхні так зва-
ні «високоточні ракети», призна-
чені для руйнування великих во-
єнних цілей, авіаносців та літа-
ків, влучали в будинки мирних 
жителів, університети, школи, ба-
зи відпочинку. Дивитися на ці ка-
дри боляче і справді моторошно.  
Зруйновано багатоквартирний 
будинок і базу відпочинку у Сер-
гіївці. Десять ракет типу «Онікс» 
випущено по Миколаєву. Три ро-
сійські ракети  влучили по Кра-
маторську. Шість ракет вдарили 
по Баштанці. 24 удари системами 

С-300 та РСЗВ – по Миколаєву. Зно-
ву Миколаїв – знищено два уні-
верситети. І 14 липня –ракетний 
удар по центру Вінниці… 

Кожного разу після прильоту ра-
кет більшало випалених вирв, руїн, 
болю та суму за загиблими. Кадри з 
«лавандовою дівчинкою» Лізою (за 
тиждень перед ударом ракети вони 
з мамою сфотографувалися на ла-
вандовому полі)  облетіли весь світ.

Але окупанти не змогли досяг-
нути цілі: страху в українців не 
побільшало. Навпаки, зросли рі-
шучість боротися з ворогом і ро-
зуміння, що іншого вибору в нас 
просто немає – ворог має бути 
розбитий.  Ця рішучість, солідар-
ність та готовність стояти стіль-
ки, скільки буде потрібно, і є на-
шою найефективнішою «зброєю 
перемоги». Разом з «хаймарсами» 
та іншою сучасною технікою во-
на здатна творити дива. 8

Що нам робити із 
Чайковським?
«велика російська культура» 
століттями виховувала в росі-
ян почуття зневаги й ненави-
сті до всіх інших. Зокрема й до 
українців.

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ
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Головне завдання 
найближчого часу:  
перемагати і 
відбудовувати!
Розвиток нашої країни не-
можливий без достатніх ін-
вестицій в освіту і науку. 
Залучити їх можна лише у  
співпраці з бізнесом.
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Завдяки пріоритету 
науки Україна стає і  
багатшою, і безпечнішою
Необхідно будувати нову, 
ефективну, сучасну країну з 
економікою, орієнтованою на 
високі стандарти інновацій.

Ганна ТОЛСТАНОВА:  
«Завжди можна знайти 
портал можливостей»
Відправити в академвідпуст-
ку легше всього. Але скільки 
талановитих молодих учених 
можемо втратити!

Продовжуємо повертати передплатникам номери «Світу», матеріали до яких друкувалися в електронному форматі



ВИПРОБУВАННЯ

Війна. Вистояти і перемогти
Продовжуємо хроніку українського спротиву
1 липня. Окупанти платять 
хабарі, щоб втекти з війни

Із НАЗЯВО – на фронт. На фей-
сбук-сторінці Національного агент-
ства із забезпечення якості вищої 
освіти повідомили,  що чимало екс-
пертів агентства, членів галузевих 
експертних рад та заступник голо-
ви НАЗЯВО,  доктор технічних наук 
Богдан Моркляник, боронять Укра-
їну у лавах Збройних сил України. 
Водночас ці фахівці продовжують 
брати участь у забезпеченні якості 
вищої освіти.

Відходити теж треба вміти. 
Підрозділи ЗСУ не втратили жод-
ного бійця під час відходу з Сє-
вєродонецька, повідомив голо-
ва Луганської ОВА Сергій Гайдай. 
«Українські військові виконали за-
вдання в Сєвєродонецьку на 200%, 
завдали росіянам значних втрат 
в особовому складі та техніці. При 
цьому під час відходу з міста не 
було втрачено жодного бійця, на-
стільки все було грамотно органі-
зовано», – наголосив Гайдай.

Удар по Сергіївці. Три російські 
ракети Х-22 влучили в багатоквар-
тирний будинок та бази відпочин-
ку в Білгород-Дністровському райо-
ні Одеської області. Внаслідок ра-
кетного обстрілу загинули 18 осіб, 
серед них двоє дітей. 

Президент Володимир Зелен-
ський у своєму зверненні сказав, 
що ці ракети було створено для 
знищення авіаносців. Російська ар-
мія застосувала їх проти звичайно-
го будинку з мирними людьми. 

Російські військові намагають-
ся втекти. Як повідомили «Україн-
ські новини», в британській розвід-
ці заявили, що російські військові 
тікають з армії росії цілими підроз-
ділами. Росіяни намагаються втек-
ти з місця бойових дій до Криму че-
рез Арабатську стрілку. Їжу та воду 
просять у місцевого населення. Та-
кож, за даними СБУ, окупанти пла-
тять хабарі в тисячі доларів, щоб 
втекти з війни.

Студентів з «ЛНР-ДНР» відправ-
ляють вмирати за росію. У фейко-
вих республіках на сході України 
окупанти намагаються відправити 
на фронт студентів вишів. Про це 
повідомляють місцеві телеграм-ка-
нали. В мережу потрапило фото ро-
бочих нотаток командира 1 особли-
вого батальйону сепаратистів, де 
записано, чим займатимуться сту-
денти. Першокурсники й другокурс-
ники охоронятимуть склади, стар-
шокурсники записані як «м’ясо».

Ситуація на фронті. Як повідо-
мив Генштаб, на Донецькому на-
прямку противник намагається 
оточити наші війська в районі Ли-
сичанська з півдня та заходу та 
встановити повний контроль над 
Луганською областю.  Втім, спроба 
взяти під контроль ділянку авто-
шляху Бахмут – Лисичанськ успіху 
не мала. 

2 липня. Новий пакет 
допомоги Україні

Знешкоджено ракету, яка леті-
ла на Київ. Українські військові з 
ПЗРК «Ігла» знищили російську ра-
кету  «Х-22», яка летіла на столицю. 
Про це повідомила 101-ша окре-
ма бригада охорони Генерального 
штабу імені генерал-полковника 
Геннадія Воробйова .

«Світало. Це найважчий час доби, 
коли можна чекати від ворога будь-
яких «сюрпризів». Саме в цей час я 
почув звук, який ні з чим не мож-

на  сплутати. Вперше стріляв бойо-
вими. Не промазав!» – розказав бо-
єць з позивним «Хмельницький».

Допомога від США. Володимир 
Зеленський особисто подякував 
США і особисто Джо Байдену за но-
вий пакет допомоги Україні. У па-
кеті «вагою» 820 мільйонів доларів  

– системи ППО NASAMS, боєприпаси 
для артилерії та радари.

10 ракет по Миколаєву. Російські 
окупанти випустили по Миколаєву 
10 ракет з окупованої Херсонської 
області. Про це повідомив ОК «Пів-
день». «На світанку на Миколаїв во-
рог спрямував 10 ракет типу «Онікс», 
випущених з ракетного комплексу 
«Бастіон» на окупованій Херсонщині. 
Окупанти атакували об’єкти порто-
вої та іншої виробничої інфраструк-
тури міста. Ракети влучили також у 
сільськогосподарські угіддя у перед-
місті, – йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті. За ін-
формацією Генштабу ЗСУ, ворог 
штурмував село Богородичне на 
Слов’янському напрямку, успіху 
не мав. З артилерії обстріляли та-
кож  райони населених пунктів До-
лина, Дібрівне, Курулька, Мазанів-
ка, Богородичне, Краснопілля, Ада-
мівка, Суха Кам’янка, Гусарівка та 
Криничне.

Також ворог вів наступ в на-
прямку села Верхньокам’янське на 
Краматорському напрямку. Успіху 
не мав, відійшов.

Російські окупанти та їх посі-
паки бояться опору місцевого на-
селення, який наростає зокрема у 
Херсонській області. Керівництво 
загарбників пересувається з вели-
кою кількістю охорони, у броньо-
ваних машинах та бронежилетах. 
Місцеві жителі продовжують чи-
нити спротив.

3 липня. Вибухи на російських 
складах боєприпасів

З полону повернулися 17 при-
кордонників. Під час наймасштаб-
нішого обміну полоненими додому 
повернулися 17 українських при-
кордонників, які героїчно обороня-
ли Маріуполь та тримали позиції 
на «Азовсталі». Про це повідомило 
МВС. Один зі звільнених, Павло Пі-
ковець розповів, що до полонених 
«азовців» ставилися по-іншому, з 
острахом і повагою. Усі вони мають 
важкі поранення, тож наразі пере-
бувають під наглядом медиків. 

Знищено склад боєприпасів у 
Попасній.  Грандіозний вибух ро-
сійського складу боєприпасів у По-
пасній пролунав після точного по-

трапляння від ЗСУ. Боєприпаси зде-
тонували, почалася пожежа. Відео 
вибуху стало «вірусним», поширю-

вачі додали до нього «гострі» поба-
жання на адресу російських військ 
і всієї росії.

Мелітополь, розбито російську 
базу. Мер Мелітополя Іван Федоров 
повідомив, що українські війська 
завдали ракетного удару по росій-
ській базі на околиці окупованого 
міста. Знищена вся техніка.

Місто Мелітополь в Запорізькій 
області було захоплене російськи-
ми військами на початку березня. 
Це надзвичайно важливий в гео-
графічному плані населений пункт 

– через нього йдуть шляхи поста-
чання і в бік Запоріжжя, і в бік До-
нецької області. Мелітополь росія-
ни перетворили на укріплену вій-
ськову базу і логістичний хаб.

Українські військові змусили 
окупантів залишити населений 
пункт Іванівка на Херсонщині. Про 
це на своїй сторінці у фейсбуці напи-
сала 60-та окрема піхотна бригада.

Також, за повідомленням Ген-
штабу, противник вів штурмові дії 
в районі населеного пункту Демен-
тіївка (Харківська область), успіху 
не мав, відійшов.

Відбито штурмові дії на Сло-
в’янському напрямку в районі на-
селеного пункту Богородичне.

Українські захисники зупинили 
наступ військ рф біля Новомихай-
лівки (на Авдіївському напрямку). 

Ракетний удар по Краматор-
ську. Три російські ракети  влучи-
ли по Краматорську. Повністю зни-
щений готель, пошкоджена дорога 
в житловому масиві.

5 липня. Завершена військова 
операція на Зміїному

У Чехії відновить роботу центр 
допомоги українським біжен-
цям. З 11 липня у столиці Чехії від-
новить роботу Крайовий центр до-
помоги українським біженцям. 
Про це повідомляє чеське видання 
Radio Prague International. За слова-
ми міського голови Праги Зденека 
Гржиба, рішення про відновлення 
роботи центру, який не працював 
майже місяць, ухвалив уряд.

У центрі новоприбулих грома-
дян України забезпечать можли-
вістю тимчасової ночівлі в наме-
товому містечку, а потім розселя-
тимуть по інших містах Чеської 
Республіки.

Прапор України на острові Змі-
їний. Українські військові доста-
вили на острів Зміїний прапор 
України. «Прапор України на ост-

рові Зміїний встановлено. Військо-
ва операція завершена, і територія 
повернена під юрисдикцію Украї-
ни», – повідомила  під час брифін-
гу речниця ОК «Південь» Наталія 
Гуменюк.

За даними Forbes, росіяни втра-
тили на Зміїному та в навколишніх 
водах техніки на $915 мільйонів. 
Найбільшою втратою окупаційної 
армії став флагман Чорноморсько-
го флоту – ракетний крейсер «Мо-
сква». Крейсер брав участь в окупа-
ції Зміїного, став героєм поштової 
марки, а в середині квітня був ура-
жений і затонув.

Відновлення інфраструкту-
ри України.  В Україні розробили 
план Fast Recovery – проєкт понов-
лення критично важливої   інфра-
структури, яку зруйнували росій-
ські окупанти. Загальний бюджет 
Fast Recovery становить близько 
17,4 мільярда доларів.

За даними Офісу Президента 
України, на деокупованих терито-
ріях необхідно відновити близько 
40 тисяч об’єктів. Серед них – близь-
ко 400 шкіл, 300 садочків, 300 ліка-
рень, об’єкти ЖКГ (водопостачання, 
газопостачання, теплопостачання 
та електропостачання) та житлові 
будинки.

На сьогодні загальні збит-
ки України від російських ударів 
вже перевищують 700 мільярдів 
доларів.

Удар по Баштанці. Всі пам’я-
тають героїчний спротив Баштан-
ської громади на Миколаївщині 
у перші дні війни. Місцеві добро-
вольці зупинили біля Баштанки 
не одну колону ворожих танків. 
З’явився навіть мем «П… танки, ми 
з Баштанки!».

5 липня рашисти вдарили 
по Баштанці шістьма ракета-
ми. Зруйновано об’єкти соціаль-
ної інфраструктури та житлові 
будинки.

Ситуація на фронті. На Харків-
ському напрямку ворог вів штур-
мові дії поблизу Соснівки, успіху не 
мав, відійшов. Завдав авіаційного 
удару в районі Харкова.

На Слов’янському напрямку 
противник намагався штурмувати 
Краснопілля, без успіху.

На Краматорському напрямку 
тривають бої в районі Білогорівки.

Також, як повідомив очільник 
Луганської ОВА Сергій Гайдай, то-
чаться важкі бої на околицях Лиси-
чанська. Ворог залучив багато сил 
і засобів, намагається будувати пе-
реправи. Втрати рашистів величез-
ні, лікарні на окупованих територі-
ях переповнені.

Нові члени НАТО. В Брюсселі 
представники Фінляндії, Швеції та 
всіх 30 країн-членів НАТО підписа-
ли протокол про вступ Фінляндії і 
Швеції до НАТО.

6 липня. Українські воїни 
успішно відбивають 
штурмові дії 

В окупованому Херсоні після ви-
буху згоріли російські склади. Про 
це повідомив радник голови Хер-
сонської ОВА Сергій Хлань.

За словами місцевих жителів, 
пожежа виникла на одному з під-
приємств, розташованих біля заліз-
ничного вокзалу. На складах росій-
ські окупанти зберігали зброю.

Ситуація на фронті. На Харків-
ському напрямку українські воїни 
успішно відбили штурмові дії в на-
прямку Козача Лопань – Соснівка. 
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слов’янському напрямку оку-
панти намагалися захопити насе-
лені пункти Довгеньке - Мазанівка. 
Отримали відсіч наших воїнів та, з 
втратами, відійшли.

На Бахмутському напрямку ра-
шисти вели наступальні дії на на-
прямках Миронівка – Луганське та 
Гольмівський – Новолуганське. На-
ші воїни зупинили нападників та 
змусили відійти.

7 липня. Макрофінансова 
допомога від 
Європарламенту

Прем’єр Великобританії Бо-
рис Джонсон офіційно оголосив 
про свою відставку з посади глави 
уряду.

Допомога Україні. Європарла-
мент підтримав надання Україні 
мільярду євро макрофінансової до-
помоги. Гроші направлять на забез-
печення невідкладних бюджетних 
потреб. Це буде кредит, але на піль-
гових умовах, – проценти оплатить 
ЄС. Про це повідомила пресслужба 
Мінфіну України.  Ці кошти – пер-
ша частина пакету на 9 мільярдів 
євро, який Єврокомісія (ЄК) анонсу-
вала ще в середині травня.

Ситуація на фронті.  На Слобо-
жанському напрямку ворог нама-
гався просунутися в напрямку Сос-
нівки, його було відкинуто.

На Словʼянському напрямку оку-
панти знову штурмували Богоро-
дичне, наші воїни жорстко приду-
шили цю спробу.

8 липня. Східний кордон 
Європи дорівнює східному 
кордону України

24-те звернення до парламентів 
країн ЄС Володимир Зеленський 
зробив поблизу передової. Прези-
дент України наголосив, що мрію 
про мирну, вільну й стабільну Євро-
пу не вдасться реалізувати без Укра-
їни у складі ЄС. У москві цілком усві-
домлюють значення України для 
європейського проєкту. «Східний 
кордон Європи тепер дорівнює схід-
ному кордону України, і одного дня 
саме на нашому східному кордоні 
стоятимуть позначки: територія Єв-
ропейського Союзу», – зазначив Во-
лодимир Зеленський.

Знищено командні пункти. 
Українські військові знищили два 
командні пункти російської армії 
на Херсонському напрямку. Про це 
повідомила начальник пресцентру 
Сил оборони півдня України Ната-
лія Гуменюк.

12 танків за добу знищили де-
сантники. Воїни 80-ї окремої де-
сантно-штурмової бригади ДШВ 
ЗСУ, відбиваючи масований наступ 
противника на східному напрям-

ку, знищили 12 російських танків. 
Про це повідомила служба зв’язків 
з громадськістю 80 окремої десант-
но-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

Бій 7 липня був важкий і драма-
тичний. московські окупанти  на-
магались вогнем і бронею прола-
мати нашу оборону. Десантники 
влаштували ворогу «гарячий» при-
йом. Перші два російських танки 
було знищено із засідки. Наступ-
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на група танків була спалена за до-
помогою РПГ, NLAW, і «Джавеліна». 
Ще два – підбила артилерія.

Але ворог не припиняв спроб за-
хопити плацдарм та закріпитись. 
Щоб не допустити цього, 80 бри-
гада, у взаємодії з іншими десант-
но-штурмовими підрозділами ЗСУ 
та артилерією, продовжувала за-
вдавати ворогу вогневого уражен-
ня. Протягом дня десантники  ра-
зом з побратимами ліквідували 12 
танків, 5 БТРів і одну вантажівку 
окупантів.

9 липня. Росія  планує 
наступати застарілою 
технікою?

Російська ракета «Іскандер» 
вдарила у двір житлових будин-
ків у центрі Харкова. За словами 
речника облуправління ДСНС Єв-
гена Василенка, один багатоквар-
тирний двоповерховий будинок 
повністю зруйнований, другий 
частково обвалився. Двох людей, 
серед яких 12-річну дитину, діста-
ли з-під завалів. За попередніми 
даними, загрози їхньому життю 
немає.

«Градами» по Кривому Рогу.  
Російські війська обстріляли жит-
лові квартали Кривого Рогу. Стрі-
ляли з відстані понад 70 км із райо-
ну між селами Новорайськ та Кос-
тирка, що на Херсонщині. Про це 
повідомив голова Дніпропетров-
ської ОВА Валентин Резніченко у 
телеграм-каналі.  «Цей підступний 
обстріл забрав життя 41-річної жін-
ки, ще двоє людей з осколковими 
пораненнями госпіталізовані. По-
шкоджена школа і кілька будин-
ків», – написав Резніченко. Началь-
ник військової адміністрації Кри-
вого Рогу Олександр Вілкул додав, 
що серед поранених – 20-річна ді-
вчина, за життя якої борються лі-
карі. Пізніше Вілкул повідомив, що 
дівчина померла.

Заява Вікторії Спартц. Перша 
українка в Палаті представників 
Конгресу США Вікторія Спартц на-
правила президенту США Джо Бай-
дену листа і попросила перевірити 
можливі зв’язки керівника Офісу 
президента України Андрія Єрмака 
з Росією. У листі, опублікованому 
на сайті Конгресу, йдеться про те, 
що Конгресу необхідно терміново 
отримати цю інформацію, щоб під-
твердити або спростувати серйозні 
звинувачення. 

Росія планує наступ-2. Росія 
стягує резерви й планує новий по-
тужний наступ на Україну. Про це 
попередила британська розвідка. 
Британські розвідники  зазначили, 
що більша частина нових піхот-
них підрозділів, очевидно, оснаще-
на бронемашинами МТ-ЛБ. Їх до-
вгий час вважали непридатними 
для використання, але нещодавно 
«відкликали» з майданчиків довго-
го зберігання.

Також розвідка відзначила, що, 
попри заяву владіміра путіна, що 
росія «ще навіть не починала на-
ступ», багато з підрозділів оснаще-
ні застарілою технікою.

Ситуація на фронті. На Харків-
ському напрямку тривають спро-
би ворога наблизитися до міста. 
Штурмовими діями противник на-
магався просунутись у напрямку 
Кочубеївка - Дементіївка. Україн-
ські воїни відкинули окупантів. Та-
кож відбито спроби штурму про-
тивника у напрямках Довгеньке – 
Краснопілля, Пасіка – Долина.

На Донецькому напрямку без-
успішною виявилася спроба про-
тивника просунутися в районі 
Марʼїнки. 

10 липня. Окупанти брешуть 
про військові підрозділи в 
школах та лікарнях

Сучасна зброя в дії. Україна 
отримала норвезьку мобільну ба-
тарею зенітних ракет протипові-
тряної оборони середньої дальнос-
ті NASAMS.  Речник командування 
Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат по-
яснив, що комплекс NASAMS ефек-
тивний не лише проти літаків, а й 
проти крилатих ракет.

Міністр оборони Олексій Рез-
ніков заявив, що високомобіль-
ні артилерійські ракетні системи 
HIMARS вже зробили «величез-
ну зміну» на полі бою. «Ці зенітні 
ракети  протиповітряної оборони 
збільшать нашу силу та допомо-
жуть демілітаризувати терорис-
тичну державу», – написав він у 
Twitter.

Ситуація на фронті. На Авдіїв-
ському, Курахівському, Новопав-
лівському та Запорізькому напрям-

ках по лінії зіткнення тривають 
обопільні обстріли із застосуван-
ням мінометів, танків, ствольної 
та реактивної артилерії.

Російські окупанти, щоб хоч 
якось виправдати руйнування ни-
ми цивільних об’єктів на терито-
рії України, продовжують брехати 
про нібито розташування військо-
вих підрозділів в школах, лікарнях 
та багатоквартирних житлових 
будинках. 

11 липня. Найкращі гаубиці  
в світі – вже в Україні

Зброя перемоги. Україна отри-
мала гаубиці зі Швеції – САУ FH77 
BW Archer. Це 155-мм самохідна ар-
тилерійська установка нового по-
коління. Archer – найкраща гауби-
ця в світі. Вона розгортається в бо-
йовий порядок і згортається за 30 
секунд, може працювати за систе-
мою управління вогнем «Вогняний 
наліт». Тобто проводиться серія по-
стрілів,   і при кожному пострілі 
змінюється кут нахилу ствола та-
ким чином, що 5-6 снарядів пада-
ють на ціль одночасно, при цьо-
му поки снаряди долетять до цілі – 
САУ вже буде далеко від позиції, з 
якої вівся вогонь.

Час розгортання та згортання 
комплексу – 30 секунд. Гаубиця мо-
же рухатися навіть на пробитих 
колесах.

Британські Mastiff уже в Укра-
їні. Британія вирішила передати 
Україні 120 британських броньо-
ваних машин Mastiff. Про це роз-
повіли на фейсбук-сторінці Вій-
ськово-Морських Сил України. 80 
машин адаптовані для транспор-
тування бійців, ще 40  адаптова-
ні для розвідки на полі бою та ін-
ших цілей.

Горять склади боєприпасів. ЗСУ 
за добу знищили шість складів бо-
єприпасів окупантів, а також одну 
військову частину.

За даними спікера Одеської ОВА 
Сергія Братчука, українські захис-
ники поцілили у склади БК росі-
ян в тимчасово окупованих Шах-
тарську, Чистяковому, Іловайську, 
Донецьку та Хрестівці Донецької 

області та Алчевську Луганської 
області.

Також ЗСУ влучили у військову 
частину в тимчасово окуповано-
му Херсоні, де базувалися російські 
загарбники.

Усього ж за першу декаду лип-
ня ЗСУ знищили щонайменше 
14 складів боєприпасів військ рф.  
Президент України Володимир Зе-
ленський заявив, що «нарешті ду-
же потужно запрацювала західна 
артилерія». Удари по тилах воро-
га почалися невдовзі після повідо-
млення про те, що в Україну при-
були передані США системи зал-
пового вогню HIMARS, які можуть 
вражати цілі на відстані близько 
70–80 км.

Російська ракета влучила в 
житловий будинок у Харкові. 
Зруйновано один з під’їздів шес-
типоверхового будинку. З-під зава-
лів співробітники ДСНС врятували 
86-річну жінку, мешканку кварти-
ри на 2-му поверсі. Ще дві ракети 
влучили в подвір‘я неподалік склад-
ської будівлі в Основ’янському ра-
йоні, а також у будівлю школи у 
Слобідському районі міста.

Ситуація на фронті. Біля Крас-
нопілля (Слов’янський напря-
мок) українські військові відби-
ли черговий штурм. На Донецько-
му напрямку українські війська  
змусили тікати ворога, коли той 
спробував наступати у напрямку 
Мар’їнки. 

12 липня. Допомога Україні 
для підтримки економіки

Знову горять склади. Внаслі-
док роботи авіації ЗСУ російські 
окупанти втратили одразу кіль-
ка своїх складів на півдні України. 
На Миколаївщині українські штур-
мовики розбомбили склади з бо-
єприпасами противника в райо-
нах Снігурівки та Любимівки. Крім 
того, внаслідок удару ракетно-ар-
тилерійських підрозділів знище-
но склад з боєприпасами у Новій 
Каховці на Херсонщині, 52 росій-
ських військових, гаубиця Мста-Б, 
міномет, а також сім одиниць бро-
ньованої та автомобільної техніки.

Знищено також склад боєприпа-
сів у селі Чарівне Херсонської об-
ласті. Про це Оперативне коман-
дування «Південь» повідомило у 
Фейсбуці.

Допомога Європи. Рада Євросо-
юзу підтримала виділення 1 млрд 
євро макрофінансової допомоги 
для України на підтримку еконо-
міки в умовах війни, повідомив ви-
конавчий віцепрезидент Європей-
ської комісії Валдіс Домбровскіс. 
Відповідне рішення підтримали 
міністри Євросоюзу.

Кремль хоче  захопити Харків-
щину. Кремль має намір анексу-
вати частково окуповану Харків-
ську область. Про це повідомили 
в Інституті вивчення війни  (ISW). 
Аналітики інституту вважають, 
що російські війська готуються до  
подальших наступів,   попри «опе-
ративну паузу».

Російська окупаційна влада на 
Харківщині вже представила но-
вий прапор, на якому зображено 
російський двоглавий орел і сим-

воли герба Харкова XVIII століття.
Ситуація на фронті. На 

Слов’янському напрямку загарбни-
ки вели штурмові дії поблизу Крас-
нопілля, Довгенького, Мазанівки 
та Іванівки. Українські воїни за-
вдали окупантам значних втрат та 
змусили їх тікати.

На Бахмутському напрямку 
при спробі просунутися в напрям-

ку Спірне – Івано-Дар’ївка ворог за-
знав втрат від вогню наших захис-
ників та хаотично відійшов.

Ракетний удар по Миколає-
ву.  Рашисти гатили по Миколаєву 
системами С-300 та РСЗВ із терито-
рії тимчасово окупованої Херсон-
щини, – повідомив мер Миколає-
ва Олександр Сєнкевич.  Удари роз-
почалися о четвертій годині ранку, 
обстріли велися хаотично, без 
будь-яких військових цілей. Один 
двоповерховий будинок згорів 
ущент, у довколишніх будівлях по-
шкодження від уламків та ударної 
хвилі. Ще в одній п’ятиповерхівці 
хвіст ракети пробив перекриття 
від п’ятого до третього поверху.

Ущент зруйнований корпус од-
нієї з миколаївських шкіл. Пошко-
джень зазнали дві лікарні. Схожі 
руйнування у приміщеннях банку 
та пошти. Постраждав від обстрілів 
і громадський транспорт Миколає-
ва: п’ять тролейбусів не підлягають 
відновленню.

13 липня. «Сухий порт»  
для сільськогосподарської 
продукції 

У Волинській області будується 
«сухий порт», у якому будуть при-
ймати та зберігати сільськогоспо-
дарську продукцію з інших регіо-
нів України. 

Про це повідомив голова Волин-
ської ОВА Юрій Погуляйко. «Ми бу-
дуємо дуже великий «сухий порт». 
Він міститиме багато тонн зерна 
та іншу агропромислову продук-
цію. Готуємося до великого наван-
таження після збирання врожаю, 
який потрібно буде переміщувати 
до Європи. Саме через Волинь їха-
тиме значна частина цього вро-
жаю», – зазначив він.

Українське зерно у Стамбулі. 
У Туреччині стартували перегово-
ри між Україною, Росією, Туреччи-
ною та ООН щодо розблокування 
українських портів та вивезення 
зерна. російська федерація продо-
вжує блокувати зерно, чим прово-
кує продовольчу кризу в усьому 
світі. Про це повідомило Міністер-
ство оборони Туреччини у Twitter.

Ситуація на фронті. За інфор-
мацією Генштабу, росіяни з міно-
метів обстріляли райони Вовківки, 
Волфиного та Покровки Сумської 
області. Обстрілів знову зазнали 
Харків та низка населених пунктів 
області, по Верхньому Салтову та 
Петрівці вдарили з вертольотів Ка-
52, тим часом українські воїни зно-
ву відбили ворожий штурм у на-
прямку Дементіївки, а також Іва-
нівки та Долини.

14 липня. Гаага береться за 
роботу 

Ракетами по центру Вінниці. 
Російські війська вдарили по Ві-
нниці ракетами «Калібр». Про це 
повідомив речник Командування 
Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Сьогодні, 14 липня, близько 11 
години російські окупаційні вій-
ська з акваторії Чорного моря за-

вдали ударів крилатими ракетами 
«Калібр» з підводного човна фак-
тично по центру Вінниці. Дві ра-
кети було знищено зенітно-ракет-
ними військами Повітряних Сил», 

- сказав він. Ракети влучили у Буди-
нок Офіцерів, у офісні приміщен-
ня та в медичний центр. Загинули 
23 людини, з них троє дітей. Увесь 
світ облетіли фото чотирирічної Лі-
зи, яка разом з мамою поверталася 
з заняття з логопедом. Дівчинка за-
гинула, стан мами важкий.

Компенсація за рахунок росій-
ських коштів за кордоном. Воло-
димир Зеленський на конференції 
у Гаазі закликав створити  спеці-
альний трибунал, аби забезпечи-
ти справедливе покарання для від-
повідальних за початок російської 
агресії проти України ще у 2014 
році.

За словами Зеленського, наяв-
ні судові установи з юрисдикцій-
них причин не можуть притягну-
ти до відповідальності усіх винних 
у первинному злочині агресії Росії – 
ще у 2014 році.

Президент також наголосив, що, 
окрім трибуналу потрібен і меха-
нізм компенсації збитків, заданих 
агресією. «Ми вважаємо, що ком-

пенсація шкоди, завданої росій-
ською агресією може відбуватися 
коштом російських активів і гро-
шей, які знаходяться за кордоном 
Росії», – наголосив він.

Ситуація на фронті.  Наші воїни 
відбили штурмові дії ворога в ра-
йоні населеного пункту Курулька  
на Слов’янському напрямку.

На Донецькому напрямку про-
тивник намагався  наступати в 
районах Верхньокам’янського і 
Камʼянки та встановити контроль 
над Вуглегірською ТЕС. Українські 
воїни влучним вогнем завдали во-
рогу втрат та змусили відступити.

 15 липня. І 100 мільйонів  на 
навчання українських пілотів

Палата представників схвалила 
проєкт оборонного бюджету США 
на 2023 рік. Видатки на оборону бу-
дуть збільшені до понад $800 мі-
льярдів. У бюджеті  передбачено 
100 мільйонів  на навчання україн-
ських пілотів. Про це пише Reuters. 
Пілоти тренуватимуться на амери-
канських літаках.

Загалом заплановано виділи-
ти мільярд доларів на підтримку 
України (додатково до програми 
ленд-лізу).

Університети під прицілом. 
Внаслідок ракетного удару по двох 
найбільших університетах Мико-
лаєва поранення дістало четверо 
людей.  Про це повідомив мер міс-
та Олександр Сєнкевич.

Голова Миколаївської ОВА Віта-
лій Кім підтвердив, що ракети влу-
чили в Національний універси-
тет кораблебудування імені адмі-
рала Макарова та Миколаївський 
національний університет імені 
Сухомлинського.

Всього по місту було випущено 
десять ракет.

Випалили русню в попіл! На 
Херсонщині артилеристи 28-ї окре-
мої механізованої бригади спали-
ли кілька російських РСЗВ «Ура-
ган». Відео опублікував військовий 
журналіст Юрій Бутусов. Укра-
їнські захисники зазначили, що 
з цих «Ураганів» ворог гатив по 
Миколаївщині.

«Випалили русню в попіл! 28-ма 
ОМБР ЗСУ накрила кілька росій-
ських «Ураганів». Надеждівка, Хер-
сонщина. Наші вже так близько до 
Херсона!» – написав Бутусов.  

За повідомленнями Генерального штабу ЗСУ та інформагентств 
(Продовження в наступному номері)
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Співпраця науки, освіти і біз-
несу для післявоєнного відро-
дження країни - такою була тема 
форуму в Національному універси-
теті біоресурсів і природокорис-
тування України. Пояснюючи сенс 
і необхідність саме зараз прово-
дити цей форум, ректор універси-
тету Станіслав Ніколаєнко 
зазначив: 
     – Україна переживає найскрут-

ніші часи, їх можна порівняти 
хіба що з 18-19 роками минулого 
століття. Такої зовнішньої 
загрози існуванню не тільки дер-
жаві, а всьому народу, ще не було. 
Але ми твердо переконані: нам 
перемагати і нам відбудовувати! 
Це – лейтмотив сьогоднішньої 
зустрічі і головне завдання най-
ближчого часу.  
     У форумі (за безпосередньої 
участі та онлайн) взяли участь 
біля 600 осіб. І серед них майже 
150 представників бізнесових 
структур, громадських об’єднань 
і організацій, державних підпри-
ємств і органів влади. Кожний 
факультет запросив на цю роз-
мову своїх роботодавців-партне-
рів. На конференції були представ-
лені також 17 закладів вищої 
освіти та 7 наукових установ.  
     Тобто  зустріч вийшла далеко 
за межі галузевої чи територіаль-
ної тематики.

Подивимось у дзеркало 
майбутнього

Про роль українських універси-
тетів в умовах війни та подолан-
ня її наслідків виступив з доповід-
дю ректор НУБіП України  Станіс-
лав Ніколаєнко.

–  Отямившись від першого шо-
ку, ми вже 7–8 березня вирішили 
відновити навчальний процес, хоч 
чимало колег вважали, що це не на 
часі. З 14 березня повели його дис-
танційно. Спочатку до занять під-
ключалося  50% студентів, а потім 
– 87–90%. Сьогодні всі ми хотіли б 
заглянути в дзеркало, щоб побачи-
ти майбутнє. А майбутнє полягає в 
активній співпраці бізнесу, науки і 
виробництва, активній інтеграції у 
світові і європейські структури. 

В НУБіП на кожному факультеті 
створена рада роботодавців, оскіль-
ки, за словами Ніколаєнка, «підго-
тувати кваліфікованого спеціаліста 
можемо тільки разом!» Вплив уні-
верситету на якість підготовки ка-
дрів в країні  відчутна. Адже випус-
кником університету є кожний дру-
гий-третій агробіолог, тваринник, 
ветеринар, лісівник чи інженер 
сільськогосподарського виробни-
цтва. Усього в університеті навча-
ється 27 тисяч студентів, а передає 
їм свої знання досвідчена команда: 
264 доктори наук та 790 кандидатів 
наук. Нинішнього року університет 
ввійшов до міжнародного рейтингу 
QS EECA. І це є предмет гордості для 
НУБіПівців, адже основними крите-
ріями оцінювання в цьому рейтин-
гу є академічна репутація та репута-
ція роботодавця, а вже потім – циту-
вання, співвідношення викладачів і 
студентів тощо.   

Не треба сподіватись, що майбут-
нє творитиметься за рахунок чужих 
технологій, переконаний ректор. По-
трібно мати свої набутки, хоча й ви-

користовувати загальне надбання. 
Невипадково сьогодні НУБіП  має 
прямі договори з більш як 120 універ-
ситетами світу. А з десятьма з них – 
ще й програми подвійних дипломів. 
І свої освітні програми узгоджує як 
з роботодавцями, так і програмами 
кращих університетів світу.

Схвально сприйняли в універси-
теті План відновлення та розвитку 
України. хоча відзначили, як заува-
жив ректор, що недостатня увага в 
ньому приділяється науці та її інно-
ваційній складовій. На їх розвиток 
закладено критично мале фінан-
сування. Тож є сподівання, що роз-
мова на форумі дасть старт діалогу 
між бізнесом і ЗВО по всій Україні і 
зробить практичний внесок у роз-
будову і відновлення України. 

Роль і спроможності 
університету

– Якщо роль університетів  у 
співпраці з бізнесом визначена: це 
й поширення знань, формування 
світогляду майбутніх спеціалістів, 
навчання, дослідження й іннова-
ції, розробка та реалізація програм 
на глобальному та регіональному 
рівнях, – то роль бізнесу ще потре-
бує цього визначення, – зазначив 
у доповіді про спроможності укра-
їнських ЗВО у співпраці з бізнесом 
проректор з наукової роботи та ін-
новаційної діяльності НУБіП Ва-
дим Кондратюк.

Маючи потужний потенціал – 
13 факультетів, 3 навчально-нау-
кових інститути, 6 НДІ, до складу 
яких  входять понад 120 лаборато-
рій, НУБіП вибудовує свою  дослід-
ницьку інфраструктуру. 

На базі провідних підприємств 
України створено 4 інноваційні цен-
три. Базовими для розробки і впро-
вадження  інноваційних технологій 
стали 4 навчально-дослідні госпо-
дарства. Інноваційні підрозділи уні-
верситету представлені науковим 
парком та стартап-школою, продо-
вжив Вадим Кондратюк. В універ-
ситеті діє центр колективного ко-
ристування новітнім науковим об-
ладнанням для всіх науковців і 
виробничників України. 

Лабораторії та центри  
За останні вісім років універ-

ситет витратив понад 80 млн гри-
вень на створення нових навчаль-
но-наукових виробничих лабора-
торій, сказав проректор НУБіП. І 
працювали над їх появою спільно 
з компаніями-партнерами. 

Наприклад, лабораторія моні-
торингу якості грунтів, створе-
на спільно з компанією «Агро- 
скопінтернешенел». 

Зусиллями професора Анато-
лія Бикіна та компаній Агрілаб та 
Трімбл створено дві унікальні лабо-
раторії за напрямом агрохімсервіс. 

Уже не один рік працює лабора-
торія системотехніки – спільне ді-
тище  університету і компанії «КУН 
Україна».  

(Виступаючи в обговоренні те-
ми, заступник генерального ди-
ректора  компанії «КУН-Україна» 
Віктор Шевчук детально розпо-
вів про досвід освітньо-наукового 
партнерства компанії  з механіко-
технологічним факультетом НУБіП. 
Договір про співробітництво тут 
було підписано ще 2015 року. А по-
тім у лабораторії кафедри сільгосп-
машин та системотехніки з’явився 
демонстраційний майданчик но-
вої техніки, технологічний центр 
та центр електроніки, на базі яких 
було проведено понад 100 лекцій, 
семінарів, тренінгів, спільні на-
вчання з представниками сервіс-
них служб. Співпраця з КУН стала 
драйвером нових якісних змін на 
факультеті).

Справжньою професійною шко-
лою підготовки фахівців-лісів-
ників стала навчальна лабора-
торія інженерно-технічного за-
безпечення лісового комплексу, 
створена спільно з компаніями 
Stihl та «Мотор-січ».

На базі університету впродовж 
9 років функціонує Регіональний 
східно-європейський центр моні- 
торингу пожеж (REEFMC), ство-
рений разом з групою фахівців з 
Глобального центру моніторин-
гу пожеж (GFMC) та групою фахів-
ців Європейської економічної ко-
місії за фінансової підтримки Ради 
Європи. 

А нещодавно на факультеті хар-
чових технологій та управління 
якістю продукції АПК відкрито уні-
кальну лабораторію нутриціоло-
гії та геноміки людини. Створено її 
спільно з компанією «Лайтджин», 
яка вклала 7 млн гривень. 

За результатами державної атес-
тації наукової діяльності НУБіП ввій-
шов у топ-5 університетів України. 

Минулий рік був рекордним за 
обсягом залучених коштів на ви-
конання наукових досліджень і 
розробок. Це 83 млн гривень, май-
же 32 з яких отримано в результаті 
співпраці бізнесу та науки. 

Тези, які можна розгорнути  
в нові проєкти

Серед напрямів і тем, що пропо-
нуються для співпраці, Вадим Кон-
дратюк назвав біологізацію земле-
робства: урядовою премією була 
відзначена робота, одним із співав-
торів якої  став директор агрофір-
ми «Колос» Леонід Центило (він та-
кож виступив в обговоренні).   

У зв’язку з глобальними зміна-
ми клімату надважливою темою є 
генетика й селекція сільськогоспо-
дарських культур. Університет має 
вагомі колекції генетичних ресур-
сів різноманітних рослин – як ви-
хідних форм для подальшої роботи. 

Учені займаються прогнозуван-
ням розвитку шкідливих факторів 
в агротехнологіях, адаптацією АПК 
до нових умов, розвитком сучас-
ної агротехніки, ресурсоощадніс-
тю. Окремий і надзвичайно важли-
вий пласт проблем – використання 
відходів, зокрема й перетворен-
ня їх на енергетичні можливості. 
Проблеми землевпорядкування – 
з використанням ГІС-технологій, 
3D-скануванням, електронним кар- 
тографуванням. Тут також можуть 
бути об’єднані зусилля бізнесу й 
університетської науки.

Яскравим прикладом тісної вза-
ємодії бізнесу та ветеринарної ме-
дицини є клінічний центр «Вет-
медсервіс», а також створення 
унікального Центру клітинних тех-
нологій та Банку крові тварин.

І якщо ми заглядаємо в дзерка-
ло навіть найближчого майбутньо-
го, аж ніяк не обійдемось без техно-
логій індустрії 4.0. Без автоматиза-
ції біологічних об’єктів, технології 
SmartGrid, використання нейрон-
них мереж для обробки даних та 
прогнозування оптимальних режи-
мів роботи технологічних об’єктів.

Вихід на глобальніші обшири
Зрозуміло, що ефективний розви-

ток інноваційних рішень потребує 
об’єднання зусиль, і не тільки уні-
верситетів та бізнесу, а й державних 
установ, органів місцевого самовря-
дування, громадських організацій. 
Своїм досвідом НУБіП може поді-
литися і тут, як учасник Північного 
міжрегіонального наукового центру 
Національної академії аграрних на-
ук чи учасник реалізації кластерних 
проєктів за участі Київської ОДА та 
громадських організацій.  

Що може дати університетська на-
ука у виконанні цих та інших проєк-
тів,  орієнтовно зрозуміло. Як сказав 

на початку доповіді Вадим Кондра-
тюк, «роль університетів  у співпраці з 
бізнесом визначено». Про роль бізне-
су, державних та громадських струк-
тур, їх бажання, вимоги і розуміння 
своєї ролі говорили учасники конфе-
ренції – партнери університету. 

І логічно, що перше слово бу-
ло надано президенту НААН Украї-
ни Ярославу Гадзалу. Він зосередив 
свою увагу насамперед на кваліфіко-
ваній підготовці кадрів. 10% членів 
НААН безпосередньо працюють зі 
студентами, читають лекції, залуча-
ють до дослідницької роботи. Через 
рік-два кількість науковців, які бра-
тимуть участь в освітньому проце-
сі в ЗВО, подвоїться, – переконаний 
Ярослав Михайлович. Уже сьогодні 
65 наукових підрозділів чотирнад-
цяти установ НААН мають тісні кон-
такти з університетами  агропрофі-
лю. На базі НААН  створюються ка-
федри чи філії університетських 
кафедр. На замовлення академії в 
університетах проводяться дослі-
дження в генетиці рослин, інжене-
рії, ветеринарній медицині, у сфе-
рі нанотехнологій, охороні навко-
лишнього середовища. І співпраця 
ця буде тільки зростати і поглиблю-

ватись, підкреслив Ярослав Гадзало.  

Ефективна модель 
Заступник голови правління 

ПАТ «МХП» Юрій Мельник акцен-
тував увагу на перевагах економіч-
ної моделі виробництва продукції 
з доданою вартістю. 

Якою повинна бути економічна 
модель України після перемоги? 
Юрій Мельник вважає, що тут і біз-
нес, і університетська наука пови-
нні сказати своє слово при розроб-
ці програми відновлення економі-
ки, зокрема – в частині аграрного 
сектору. 

Щодо підготовки кадрів для су-
часного виробництва, то, на пере-
конання доповідача, є перевірений 
рецепт – дуальна форма освіти. І в 
цьому плані «МХП» готовий пра-
цювати з будь-яким закладом. 

– У нашому холдингу на дуальній 
формі навчання сьогодні перебуває 
156 студентів, – розповів Юрій Мель-
ник. – З 12 навчальними закладами 
така співпраця оформлена докумен-
тально. На прикметі ще 8 закладів. 
Тож будемо розширювати цю спів-
працю у регіональному вимірі.   

Українська коза з 
французькими генами 

Співпраця освіти, науки й бізнесу 
актуальна в будь-який час, а особли-
во на етапі відновлення країни. Таку 
думку висловив засновник фермер-
ського господарства «Тетяна 2011», 
керівник Згурівської територіальної 
громади Київщини  Василь Цвик.

Їхнє господарство також долуча-
ється до дуальної підготовки фахів-
ців АПК, забезпечує проходження 
практики і працевлаштування сту-
дентів. Співпраця відбувається з 8 
навчальними закладами. 

Що дала фермерському госпо-
дарству співпраця з наукою? Ви-
робничники і науковці знайшли 
спосіб… побороти фактор неприєм-

ного запаху козячого молока. 
– Насправді проблема це до-

сить серйозна, – каже промовець. – 
Адже козяче молоко дуже корисне, 
але через своєрідний запах його не 
хочуть пити. Кіз з молоком без за-
паху можна завезти з ЄС – але то не-
дешеве задоволення. Тому ми ви-
рішили налагодити виробництво 
ембріонів на підприємстві. Тепер 
можемо взяти українську безпо-
родну козу, зробити із неї «сурогат-
ну матір», яка виносить ембріони з 
французькими генами і у підсумку 
– отримати дешеве поголів’я кіз.  

 У президії форуму. Виступає Станіслав НІКОЛАЄНКО.

Головне завдання найближчого часу:
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Василь Цвик підкреслив важли-
вість участі бізнесу у радах робото-
давців при навчальних закладах. 
«Це дійсно працює, адже ми на міс-
ці можемо вирішити, що ми хоче-
мо від навчального закладу і що ми 
готові дати як бізнес».  

Дослідницькі платформи 
Партнером НУБіПу  є й Фін-

ський Університет Вааса. Як розпо-
вів ректор вишу Ярі Куусісто, май-
же всі дослідження в їхньому регі-
оні проводяться на вимогу бізнесу 
і у співпраці з ним. Великі глобаль-
ні компанії – ABB, Danfoss та інші – 
є основними інвесторами у науко-
ву діяльність університету. 

У виші створено декілька міждис-
циплінарних дослідницьких плат-
форм, які працюють над вирішен-
ням значущих проблем цифровіза-
ції, енергетичного переходу тощо.  
«Ідея полягає в тому, щоб дослідни-
ки, які приходять з різних сфер, пра-
цювали спільно над розв’язанням 
цих важливих для суспільства про-
блем», – зауважив Ярі Куусісто.  

За його словами, сьогодні біз-
нес і університети дедалі більше 
покладаються на відкриту науку, 
відкриті інновації й інноваційні 
екосистеми. 

– Ми пояснюємо бізнесу перева-
ги участі у роботі таких платформ, 
– додав доповідач. – Він отримає до-
ступ до найсвіжіших досліджень 
і до найкращих експертів у галу-
зі. В рамках цієї екосистеми є мож-

ливість налагодити співпрацю не 
лише з університетом, а й знайти 
партнерів у бізнесі. І звичайно – є 
можливість відшукати таланови-
тих і сучасних співробітників. 

Біологізація землеробства 
За прогнозами вчених, до 2030 ро-

ку понад 2,5 мільярда людей в світі 
страждатимуть від голоду, а це як мі-
німум третина світу. Тому для вижи-
вання людства впродовж наступних 
30 років необхідно збільшити вироб-
ництво продовольства приблизно 
на 70%. Такі цифри навів директор 
ТОВ «Агрофірма Колос» Леонід Цен-
тило. І нам у цій «великій грі» нале-
жить далеко не остання роль, адже 
за даними FAO (Продовольча і сіль-
ськогосподарська організація ООН) 
тільки декілька країн (Аргентина, 
Казахстан, Україна і росія) можуть 
швидко збільшити виробництво 
продуктів харчування.

Як зауважив Леонід Центило, ін-
тенсифікація сільського господар-
ства значно підвищила врожайність 
культур. Проте одночасно відбува-
ється деградація ґрунтів та агроеко-
систем. Тому у світі з’явились різ-
ні концепції екологізації землероб-
ства. Зокрема, на основі широкого 
застосування біологічних прийомів 
і засобів для відтворення родючості 
ґрунтів і захисту рослин; обмежене 
використання мінеральних добрив 

з урахуванням оптимального жив-
лення та еколого-безпечних систем 
захисту рослин, а також диферен-
ційної системи обробітку ґрунту з 
урахуванням біологічних вимог рос-
лин. Передбачається також вклю-

чення до сівозмін багаторічних та 
бобових трав і застосування усіх ви-
дів органічних добрив.  

Для розв’язання проблем ТОВ 
«Колос» співпрацює з великими 
компаніями й університетами. «У 
нас потужний проєкт з МХП, – ка-
же Леонід Центило. – Кінцева мета 
– використання практично всіх від-
ходів від виробництва». Щодо нау-
кової співпраці з НУБіП, то компа-
нія і виш мають договір про стра-
тегічне партнерство. «З гордістю 
скажу, що ми є базою підвищення 
кваліфікації для викладачів, про-
ходження практик для студентів, 
– резюмував Леонід Центило. – Та-
кож на нашій базі виконана вели-
ка кількість аспірантських робіт.

Запрошення до діалогу
Учасники форуму звернулися до 

Президента, Верховної Ради, органів 
державної влади та місцевого само-
врядування із  пропозицією почати 
діалог щодо відбудови економіки і 
подальшого розвитку України.

Учасники форуму переконані, 
що подальший розвиток нашої кра-
їни неможливий без достатніх ін-
вестицій в освіту і науку. Залучи-
ти ці інвестиції можна лише у  спів-
праці з бізнесом. Для руху вперед 
потрібне також  оволодіння нови-
ми технологіями, розвиток дуаль-
ної освіти, залучення до цих проце-
сів студентства, молодих вчених і 
науковців. «Життя вимагає посили-
ти доступність якісної вищої освіти 
для української молоді, зняти наду-
мані обмеження і перепони!», – на-
голошується у зверненні. 

Саме тому потрібно сформува-
ти новий порядок денний розви-
тку науково-інноваційної сфери та 
забезпечення продовольчої безпе-
ки. І залучити до цього формуван-
ня українські  університети.

У зверненні також згадано, що 
Національна програма розвитку 
системи освіти і науки на десять 
років обсягом 5 млрд дол. (0,7 % за-
гального бюджету) недостатньо 
враховує потреби закладів вищої 
освіти  в умовах нових викликів. 
Її бажано доопрацювати. Потріб-
но розробити й нову бізнес-модель 
розвитку АПК, яка допомагала б ви-
робляти продукцію з високою дода-
ною вартістю.

До діалогу учасники форуму за-
просили також представників ака-
демічного середовища і громадян-
ського суспільства.

Підготували  
Світлана ГАЛАТА,  
Лариса ОСТРОЛУЦЬКА,  
Дмитро ШУЛІКІН

Під час форуму

Міжнародний часопис про 
вищу освіту University World 
News надрукував статтю рек-
тора Національного технічного 
університету України 
«Київський політехнічний інсти-
тут імені Ігоря Сікорського» 
Михайла ЗГУРОВСЬКОГО.

Відстоявши своє право жи-
ти у власній суверенній держа-
ві, український народ повернеть-
ся до мирного життя. Треба буде 
відбудовувати країну. Деяким ре-
гіонам доведеться буквально під-
німатися з руїн. 

Безсумнівно, необхідно буде 
будувати нову, ефективну, сучас-
ну країну з економікою, орієнто-
ваною на наукомісткі галузі з ви-
сокими стандартами інновацій. 
Водночас ми будемо відроджу-
вати українські традиції; будемо 
плекати свою національну куль-
туру і відновлювати свою справ-
жню історію, а не придуману в 
Москві. 

Все це потребує людей, які ма-
ють високу освіту, знають су-
часні тенденції розвитку техно-
логій, обізнані з останніми на-
уковими відкриттями, здатні 
співпрацювати з іноземними ко-
легами та спілкуватися інозем-

ними мовами. 
Їм знадобляться спеціальні 

знання та навички у своїй галузі, 
а також міждисциплінарний під-
хід і розуміння зв’язку між різни-
ми дисциплінами, технологіями 
та практиками. 

Цих майбутніх будівничих 
оновленої України потрібно го-
тувати вже сьогодні, тому ми так 
стараємося зберегти наші тра-
диційно сильні наукові школи 
в університетах, зокрема КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, а з іншого боку 

– поглибити співпрацю з інозем-

ними, особливо європейськими, 
педагогами та науковцями. 

Вища освіта 
продовжується

Під час війни Україна не при-
пиняла навчання спеціалістів. 
Навчання триває, хоча й не у 
звичному форматі. Компетент-
ні фахівці потрібні як збройним 
силам, так і промисловості. Еко-
номіка України, яку намагається 
знищити загарбник, має функці-
онувати в умовах воєнного часу.  

Українські науковці, я вважаю, 
зараз проводять більше спеціа-

лізованих досліджень, ніж рані-
ше, тому що необхідно швидко 
реагувати на потреби нашої на-
ціональної оборони. Адже наука 
є невід’ємною частиною безпеки 
та оборони держави. 

Війна довела, що виграти ві-
йну можуть не лише солдати на 
полі бою, а й передові технології, 
інженери та вчені в галузі елек-
троніки, інформатики, нових ма-
теріалів чи механіки. 

Наш ворог дуже незадоволе-
ний, коли ми отримуємо від за-
хідних партнерів постачання су-
часної ефективної зброї. Ми вдяч-
ні, але для перемоги потрібно ще 
більше нових видів і систем су-
часної зброї. Наші Збройні Сили 
успішно використовують вітчиз-
няні зразки передового озброєн-
ня, такі як протитанковий ракет-
ний комплекс «Стугна-П», проти-
корабельна ракета «Нептун», яка 
потопила ракетний крейсер «Мо-
сква», безпілотник «Spectator» та 
інші. 

Війна між цивілізаціями
Люди повинні усвідомити, що 

ця війна — це не тільки війна 
між Росією та Україною; це війна 
між цивілізаціями. Війна між су-
часною цивілізацією 21-го століт-
тя, рушієм якої є людський про-
грес, і архаїчною цивілізацією, 
що базується на давно забутій 
імперській моделі 19-го століття 

- завоюванні чужих територій і 
пригніченні інших народів. 

Раніше Росія лише говорила 
про цю місію; тепер вона намага-
ється нав’язати новий світовий 
порядок, свій власний ідеологіч-

ний імператив – «закон сили». 
Вона просить у світу «особливого 
ставлення», і водночас відкидає 
всі норми міжнародного права і 
традиції співіснування та вдаєть-
ся до злочинів проти людства. 

Ця війна вже втягнула у свою 
орбіту багато країн. Росія вико-
ристовує гібридну форму агре-
сії проти Європи, шантажуючи 
країни щодо постачання енер-
гоносіїв, погрожуючи голодом 
багатьом країнам Африки та 
Близького Сходу та підтримую-

чи ультраліві та ультраправі єв-
ропейські партії. Це, у свою чер-
гу, може спричинити міграційну 
кризу та зростання тероризму, а 
також інших жахливих явищ. 

Наука і технології мають 
бути в пріоритеті

Україна хоче бути суверен-
ною державою, зберегти у своїх 
межах територію, яка їй історич-
но належить. Для досягнення ці-
єї мети головним пріоритетом 
українського суспільства має 
стати розвиток передових техно-
логій, які базуються на науці. 

Ми бачимо, як ця модель 
управління працює в країнах, де 
всі технологічно передові та ін-
новаційні сфери мають політич-
ну підтримку та заохочення. Для 
країн, які мають постійно обсто-
ювати свою незалежність, таких 
як Ізраїль, Південна Корея та Сін-
гапур, передові технології та про-
ривні наукові рішення є найви-
щими політичними та держав-
ними пріоритетами. 

Розвиток науки також має бу-
ти одним із найвищих пріорите-
тів політики України. Адже ство-
рюючи високоінтелектуальні 
продукти та захищаючи інтелек-
туальну власність, ми забезпе-
чимо робочі місця та зростання 
ВВП; замість експорту сировини 
за формулою «вирощувати зер-
но — продавати зерно», ми буде-
мо пропонувати високотехноло-
гічну продукцію з високою дода-
ною вартістю.  

Таким чином країна стане і 
безпечнішою, і багатшою. 

У нас немає іншого вибору. Та-
кий урок цієї війни, який пови-
нні засвоїти керівники всіх рів-
нів – від керівників науково-до-
слідних установ і промислових 
підприємств до вищого політич-
ного керівництва країни. 

https://www.universityworldnews.

com/post.php
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Університети під час війни про-
довжують виконувати свої 
завдання – навчають студентів, 
випускають бакалаврів і магі-
стрів, готують майбутніх док-
торів філософії, продовжують 
наукові дослідження. Одне слово, 
як можуть, тримають освітньо-
науковий фронт. Як їм це вда-
ється? По-різному, у кожного є 
свої знахідки і свій напрацьований 
досвід.   
     Нові підходи і нові ініціативи, 
зокрема щодо міжнародної науко-
вої співпраці, демонструє 
Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка.   
Наша розмова – з проректоркою з 
наукової роботи КНУ, професор-
кою Ганною ТОЛСТАНОВОЮ.

Ганна Миколаївна прийшла на 
цю посаду з новою командою ново-
го  ректора рік тому. До цього п’ять 
з половиною років очолювала нау-
ково-дослідну частину КНУ. Вона – 
докторка біологічних наук, лауре-
атка Державної премії у галузі на-
уки і техніки 2013 року, активна 
науковиця і наукова керівниця ас-
пірантів. Час, коли вона прийшла 
на цю посаду, можна коротко на-
звати: «Із вогню та в полум’я». Не 
встиг завершитися Covid, як поча-
лася широкомасштабна агресія ро-
сії. Війна – це щодня виклик. З цьо-
го ми й почали нашу розмову. 

Хто такі амбасадори КНУ?
– Навчання – дистанційне. Студен-
ти, аспіранти, співробітники – хто 
де. Найчастіші зустрічі – у Zoom. 
Як працювати в умовах війни? Як 
підтримувати і розвивати науку?
–  Знаєте, я дуже раділа фінансо-
вому рівню, якого досяг наш уні-
верситет перед війною. Наші нау-
кові співробітники дуже активно 
вигравали гранти Національно-
го фонду досліджень. Ми були пер-
шим номером серед усіх ЗВО і на-
укових установ України. Торік до 
бюджету КНУ надійшло понад 52 
млн гривень тільки із цього фонду. 
Це були для нас дуже вагомі гроші. 
Також у нас була п’ята частина від 
бюджетного фінансування, спря-
мованого на підтримку наукових 
напрямів. Найбільше коштів серед 
ЗВО ми мали і з фінансування бю-

джетних науково-дослідних робіт.  
Але в умовах, в яких опинилася 

через війну Україна, було повністю 
секвестровано всі гранти, здобуті 
в конкурсах Національного фонду 
досліджень. На 80% секвестровано 
кошти, виділені на підтримку пріо-
ритетних наукових напрямів. Сек-
вестрування відбуватиметься й да-
лі. Ми цього свідомі. 

Розуміємо, що нашій країні важ-

ко, це об’єктивні обставини. Але 
все одно треба думати про майбут-
нє, про те, як зберегти і підтрима-
ти науку. Адже якщо ми зараз не 
будемо плекати науку, не дума-
ти, як її затримати в Україні, у нас 
не залишиться наукових шкіл. А 
якщо їх не буде, розвиток вищої 
освіти, а отже й науку, відкине на 
десятиліття.
 – Як же працювати в умовах, коли 
вся країна зрозуміло й усвідомлено 
діє за принципом: «Все для фронту, 
все для перемоги»?
– Справді, ніхто не очікував того, 
що сталося 24 лютого 2022 року. У 
своїх стратегічних планах ми не 

могли цього передбачити. У всіх 
був шок. Але – минув тиждень, дру-
гий, прийшло розуміння, що все 
це не так швидко закінчиться. Ми 
опинились в нових умовах, і треба 
в них працювати. 

Тож провели анкетування, щоб 
зрозуміти, хто і де знаходиться: у 
місті, в країні, чи за її межами… 
Спочатку – серед співробітників, 
а потім і серед аспірантів. Запи-
тали, чи є можливість працюва-
ти дистанційно: чи є комп’ютер, 
нормальний інтернет. Ми ж знає-
мо, що деякі науковці, особливо з 
таких міст як Гостомель, Буча, Ір-
пінь, вискакували з будинків з мо-
більним телефоном, і то в кращому 
випадку.  

Це було в середині березня. Ми 
з’ясували, зокрема, яка частина 
співробітників і аспірантів опини-
лася за кордоном. І водночас – про-
аналізували інформацію, яка ледь 
не щодня надходила в Україну: за-
кордонні  університети, наукові 
асоціації запитували (і запитують) 
про наші потреби, відкривають для 
науковців програми, пропонують 
стипендії… 

І отак зваживши одне й друге, 
ми зрозуміли: у цих пропозиціях 
– не просто допомога нашим уче-
ним, це – портал можливостей для 
наукових працівників і для Укра-
їни. І саме через таку призму вар-
то їх розглядати. Йдеться про мож-

ливості для наших учених тісніше 
ввійти в європейський дослідниць-
кий простір, одержати нові знання, 
продовжити свої дослідження… Ми 
не можемо не скористатися цими 
можливостями. І відповідальність 
моя як проректора з наукової робо-
ти, загалом адміністраторів універ-
ситету –  допомогти науковим пра-
цівникам використати якнайкра-
ще час, коли вони за кордоном. 

Тоді ж, у березні, ми зібрали всі 
контакти, покликали наших нау-
ковців на онлайн-вебінар, запро-
сили на нього проректора з між-

народних питань, керівника між-

народного відділу, і сказали усім 
учасникам вебінару: ви – части-
на університету. Ми розуміємо ва-
ші складнощі, але вважаємо, що ви 

повинні використати цей час для 
підвищення своїх професійних зді-
бностей, напрацювання нових кон-
тактів. А ми вам допоможемо. У нас 
зібрано сотні пропозицій від уні-
верситетів світу, просто від учених, 
ініціативи ЄС. 

Ми розповіли, де шукати інфор-
мацію, які можна задіяти інстру-
менти, які можливості має той чи 
інший університет. Адже в КНУ – 
300 договорів, підписаних із ЗВО 
різних держав.

Міжнародний відділ їх узагаль-
нив, і ми надали доступ до цих да-
них. Там пропозиції, починаючи 
від тих, що стосуються студентів, 
до наукових і науково-педагогіч-
них працівників.  

Якщо ми говоримо про інтерна-
ціоналізацію освіти, то на Заході 
взагалі існує система, за якою після 
закінчення аспірантури ти не по-
винен залишатися працювати в за-
кладі, де навчався, а маєш виїхати, 
отримати інший досвід, а потім по-
вернутися. Світ зрозумів, що без ру-
ху, без обміну думками не буде роз-
витку. У нас це розуміння поки що 
у зародковому стані. Але ситуація, 
що виникла, стала реальним сти-
мулом, аби ми цю культуру запро-
вадили і розвинули. 

Наприклад, молоді вчені – асис-
тенти на кафедрі, часто жінки з ді-
тьми – практично не мають змоги 
виїхати кудись надовго. Так, їздять 
на конференції, на 2-3 дні, макси-
мум – тиждень. Це не те, що може 
збагатити. Я сама була у США кіль-
ка разів, і надовго. Розумію, скільки 
треба часу, щоб отримати досвід, 
який ти пронесеш крізь життя. Мі-
німум – три місяці, краще – півро-
ку, а ще краще – рік.

А в даному випадку молоді жін-
ки, які тікали від війни, уже опи-
нилися за кордоном. Так, є пробле-
ми – і побутові, і психологічні, – але 
можна і треба знайти час для себе, 
свого розвитку. І не тільки для себе. 
Ми сказали нашим науковцям: «Ви 
– наші амбасадори. Ви маєте розпо-
відати про наш університет, нашу 
державу. Ви самі є візитівкою на-
шої країни. І ви змінюєте світогляд 
про Україну та її громадян». 

– Наскільки я розумію, ця ідея сто-
сується не тільки суто науковців, 
співробітників університету, а й 
аспірантів… 
– Так, найбезпосереднішим чином. 
Адже урядовою постановою аспі-
рантам дозволили відтермінува-
ти строки захисту, але ж ніхто не 
брав до уваги, що вони усі ці місяці 
не мають доступу до лабораторій, 
не можуть працювати в них. Це ре-
ально втрачений час. А ще ж тре-
ба врахувати, що й сподівання на  
фінансову підтримку для закупів-
лі матеріалів для роботи – теж при-
марні. Ми повідомляли аспіран-
там, які залишилися в Києві, що ми 
не маємо можливостей допомогти 
їм на 100%. Тому пропозиції наших 
європейських колег, а також освіт-
ньо-наукових закладів зі США і Ка-
нади – це просто для них вихід.  

Але це й новий щабель відпові-
дальності для наукового керівни-
ка, який має виконати свою місію: 
допомогти аспіранту здобути цю 
стипендію, написати заявку, ство-
рити проєкт, адже керівник несе 
відповідальність за свою «наукову 
дитину».   

Ми запустили програму «КНУ-
амбасадор», двічі на тиждень наші  
амбасадори (а зараз їх у нас близь-
ко 25 наукових і науково-педагогіч-
них працівників, і наразі це коло 
розширюється аспірантами і сту-
дентам КНУ) зв’язуються з альма-
матер. Ми нікого не примушуємо. 
Люди самі хочуть розповісти, над 
чим вони працюють, яку стипен-
дію одержують. І вони вже дума-
ють, як допомогти рідному універ-
ситету: налагоджують зв’язки, пла-
нують спільні програми, думають 
про подвійні аспірантури, бакалав-
рати, можливість спільних грантів 
для України і з Україною…

Ми пишаємося своїми амбасадо-
рами. У декого з них в Україні зали-
шилось зруйноване житло, їм ніку-
ди більше повертатися. Але вони за-
мість того, щоб сидіти на соціальній 
підтримці, використовують свій 
час для підвищення кваліфікації. І 
коли повернуться в Україну, вони 
будуть уже з іншим рівнем підго-
товки, світосприйняття, дізнаються 
про те, що їх цікавить, і перенесуть 
свої знання і навики в Україну. 

Не чекати з моря погоди
 – Розкажіть про декого з них.
– Біля будинку нашої колеги – про-
фесорки з хімічного факультету ще 
в перші дні війни упала ракета, і 
вона змушена була виїхати. Спо-
чатку до Угорщини. Та коли по-
слухала наш вебінар, подала заяв-
ку у Францію, де в неї були наукові 
зв’язки, на стипендію від програми 
PAUSE, яку у Франції оголосили для 
українських науковців. І – як нау-
ковий керівник –  професор подала 
її не для себе, а для своєї аспірант-
ки. Зараз вони цю стипендію ви-
грали і обидві працюють у Фран-
ції. Я вчора розмовляла з колегою і 
подякувала за такий результат. Це 
приклад справжнього тандему на-
укового керівника і аспіранта. 

Європейці надають вигідні для 
нас пропозиції: вони готові при-
йняти нас для продовження наших 
же досліджень на їхній базі. Ми ак-
тивно популяризуємо ці можли-
вості, мотивуємо наукових керів-
ників, щоб вони допомагали сво-
їм аспірантам, використовуючи 

свій час і свої можливості, тому що 
для українців наразі створені дуже 
сприятливі умови.

Ми, звичайно, можемо сидіти, 
казати, що в нас усе погано і відчу-
вати себе жертвами, або – ми може-
мо сказати собі: я спробую викорис-
тати свій час – для себе, для справи, 
і це буде мій вклад в майбутнє Укра-
їни. Я думаю, що зараз основна місія 
університетів – думати про майбут-
нє, яке буде після війни, про тих, ко-
го і як будемо навчати. 

Можу назвати аспірантку Вале-
рію Сизонову з соціологічного фа-
культету, яка працює за такою про-
грамою, є аспіранти-психологи, які 
теж використали свої можливості.

Сподіваюсь, позитивна відпо-
відь прийде й моїй аспірантці. Я 
теж написала для неї заявку. Що ці-
каво: шведи самі знайшли мій про-
філь у PubMed (система, де публіку-
ються вчені з біології, біомедицини 
тощо), написали, що у них лабо-
раторія з gut-brain interaction – те-
матики, якою займається моя на-
укова група, – вони хотіли б нам 
допомогти і надати можливість по-
працювати в цій лабораторії над 
виконанням свого проєкту. 

Я написала, що в мене є аспі-
рантка, її проєкт пов’язаний з гран-
том НФДУ, одну частину з нього ми 
зробили разом, другу не можемо 
через секвестр бюджету, ми вдяч-
ні за пропозицію і були б дуже за-
цікавлені, щоб вона поїхала і зро-
била другу частину дослідження. 
Сподіваюсь, відповідь буде пози-
тивною, і моя молода колега на 5 
місяців поїде в Університет Еребру 
(Örebro University) у Швеції, продо-
вжувати свою роботу замість того, 
щоб сидіти дома, чекаючи з моря 
погоди. 

Ми зараз проводимо постійні на-
ради із заступниками деканів з на-
укової роботи, просимо їх розмов-
ляти з науковими керівниками, 
щоб допомагали своїм аспірантам. 
І самі говоримо – і з науковими ке-
рівниками, і аспірантами, розказу-
ємо про можливості, пропонуємо 
їм самим бути ініціаторами.

Робимо так ще й тому, що через 
війну у нас втричі зросла кількість 
заяв від аспірантів з проханням 
про академвідпустку. Відправити 
в академвідпустку легше всього. 
Але скільки талановитих молодих 
учених можемо втратити! Маємо 
допомагати. 

Подвійне аспірантство
–  В університеті є й досвід подвій-
ного захисту PhD.
– Так, зараз ми його теж розвиває-
мо. Нещодавно на Вченій раді роз-
глядали досвід університету у по-
двійному керівництві аспіранта-
ми через систему cotutelle. Зараз це 
може бути особливо перспективно, 
враховуючи той фактор, що ми не 
можемо відповісти, наскільки дов-
го повертатимемось до рівня фінан-
сування, який був до 24 лютого 2022 
року. Там, де потрібна серйозна на-
уково-технічна база, фінансове під-
ґрунтя для проведення наукових 
досліджень (йдеться насамперед 
про природничі науки), – система 
подвійного аспірантства, коли на-
укову складову можна виконати у 
закордонному ЗВО, для України бу-
ла б дуже актуальна. Тож якщо на 
якихось платформах нас запитують 
про потреби, відповідаємо: нам по-
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трібні гранти на подвійне керівни-
цтво підготовкою PhD. 

Адже якщо аспірант приїж-

джає в зарубіжний університет, 
він там афілійований, з усім соці-
альним пакетом, з їхньою стипен-
дією… Відповідно під це потрібні 
кошти, не всі зарубіжні універси-
тети мають можливість їх надати 
самостійно. 
– А ми у довоєнні часи могли самі 
бути хостом такої програми?
– У нас немає бюджетної програми, 
яка б передбачала, щоб ми прийма-
ли аспірантів і забезпечували їх. А 
у французького уряду є програма 
надання стипендій іноземним сту-
дентам чи PhD-студентам. У Німеч-
чині є такі гранти, Швеції, Норве-
гії. Але найбільше – у Франції. Саме 
там і з’явилася ідея подвійного ке-
рівництва аспірантами ще 1994 ро-
ку у місті Котютель. У нас перший 
такий спільний проєкт з’явився 
1999 року. За 2016–2020 відбулося 
п’ять захистів за цією програмою. 
Зараз уже 9 аспірантів готується за 
цією програмою: з Інституту висо-
ких технологій, економічного, фі-
зичного, хімічного, геологічного 
факультетів.

Європейська асоціація універси-
тетів нещодавно провела «круглий 
стіл», присвячений подвійному ке-
рівництву і підготовці аспірантів.  
Дуже велика кількість країн ЄС на-
разі цим опікується. Це перспек-
тивно. Ми в тренді. Це те, про що 
говорять європейські університети 
і в чому вони вбачають розвиток 
інтернаціоналізації ЗВО. 

Наукове зростання крізь усе 
життя 
– Чи може це сприяти розвитку 
програми постдоків? НАН Украї-
ни уже запустив таку програму.
– Так, у них є окремий грант на 
постдокторантуру. Для універси-
тетів їх поки що не існує. Але 2015 
року був запущений МОНівський 
конкурс наукових  робіт молодих 
учених. Він надавався на три роки, 
захистившись, людина мала змогу 
продовжувати розвиватися як нау-
ковець, мати свій колектив, мати 
грант, зарплату. 

У нас при Науковому комітеті 
Національної ради з питань розви-
тку науки і технологій була окре-
ма робоча група «Молодь». Я була 
її членом. Ми розробили концеп-
цію академічного зростання – піс-
ля захисту дисертації через певну 
кількість років у тебе наступають 
різні етапи наукової кар’єри. Під ці 
етапи мають бути продумані гран-
ти. Тоді цю ідею в дещо зміненому 
вигляді підхопив НФДУ, і вони зро-
били конкурс для провідних та мо-
лодих учених. Тобто, ми якось ру-
хаємось у цьому напрямі, але до 
системи ще не добрались.

А ось те, що вже на старті: про-
фесійний розвиток менеджерів 
освіти і науки. Ми знаємо, за яки-

ми вимогами оцінюють роботу на-
уковців (хоча стосовно цього ни-
ні тривають неабиякі дискусії), на-
уково-педагогічних працівників. 
Але ніхто не згадує про менеджерів 
науки: цілу мережу професіоналів, 
які створюють супровід діяльності 
науковців та науково-педагогічних 
співробітників. А від їх професійно-
го вміння і їхнього розвитку зале-
жить дуже багато. Тому справу тре-
ба брати в свої руки!

Я багато помічала за кордоном, 
як ініціатива народжується зни-
зу, люди  співорганізовуються, роз-
вивають професійні нетворки. На 
кшталт цього 2014 року ми ство-
рили Раду молодих вчених у нашо-
му університеті. Я була її головою. 
Потім усією Радою ми «переїха-
ли» в МОН, і в нас тоді була мере-
жа очільників Рад молодих учених 
з різних ЗВО, ми між собою спіл-
кувалися, обмінювалися новина-
ми, розповідали, що в кого цікаво-
го. До речі, отой конкурс молодих 
учених, що згадувався вище, наша 
рада й зініціювала. Це проєкт, який 
одержав визнання, і вже ніхто не 
пам’ятає, звідки він узявся. І це не 
так важливо.

З тих пір ми продовжуємо між 
собою спілкуватися, але вже не раз 
висловлювали думку, що нам по-
трібна професійна мережа, нефор-
мальна платформа, де можна обго-
ворити проблеми, ініціативи, про-
єкти, просто обмінятися думками. 
По суті, ми – менеджери науки і 
освіти – не конкуруємо між собою. 
Навпаки, наше завдання – бути на-

стільки високими професіонала-
ми, щоб створити найкращий сер-
віс для вчених, для розвитку науки.

Мені скажуть, що при МОН іс-
нує Рада проректорів з наукової 
роботи. Але це офіційна організа-
ція, ми ж говоримо про інше – про 
платформу для зустрічей, взаємо-
розвитку, обміну ідеями, середови-
ща, в якому ми самі себе будемо і 
тренувати, і збагачувати. І ми ство-
рили таку професійну мережу ме-
неджерів науки вищої освіти. (Нас 
підтримує аналогічна німецька 
асоціація, надає консультативну 
допомогу). 

Нещодавно відбулася нефор-
мальна зустріч, на якій були пред-
ставлені 36 університетів з різних 
регіонів України. Сформувався кіс-
тяк – 20 найбільш ініціативних, 
тих, хто хоче працювати, має ідеї. 
Ініціатив у нас багато. Люди горять 
бажанням вчитися, створювати 
нове, допомагати… 

Сподіваюсь, незабаром можна 
буде про щось і розповісти.
– Це, мабуть, сталося зовсім не-
давно?
– Так, «гарячий пиріжок»... Вам 
першій кажу!

Розпитувала  
Лариса ОСТРОЛУЦЬКА

АКТУАЛЬНО

Найкреативніші ідеї народжуються в команді

Попри виклики війни, україн-
ська система вищої освіти висто-
яла, а отже – питання її якості й 
надалі залишається актуаль-
ним. Більш того – триває робота 
на перспективу. Так, під час між-

народного онлайн-форуму 
«Забезпечення якості вищої 
освіти в умовах війни» було пре-
зентовано проєкт Національного 
плану дій зовнішнього забезпе-
чення якості вищої освіти 
України на період 2022 – 2023 роки. 

До ініціативи Нацагенства із 
забезпечення якості вищої осві-
ти щодо розробки цього плану 
долучилися представники МОН, 
профільного комітету, Спілки 
ректорів, викладачі, студенти і 
роботодавці.  

І голова Національного агент-
ства із забезпечення якості вищої 
освіти Андрій Бутенко, і голова Ко-
мітету ВР з питань освіти, науки та 
інновацій Сергій Бабак, і міністр 
освіти і науки Сергій Шкарлет у 
своїх виступах були одностайни-
ми, зауваживши, що основна ме-
та України – подальша адаптація 
української освіти до Єдиного єв-
ропейського освітнього простору.

– Маємо на меті в короткий тер-
мін змінити нашу нормативну ба-
зу  і наші практики, щоб якнай-
більше відповідати Стандартам і 
рекомендаціям щодо забезпечен-
ня якості в Європейському про-
сторі вищої освіти (ESG2015), – на-
голосив Андрій Бутенко. – Крім то-
го, хочемо стати повноправними 
членами ENQA (Європейської асо-
ціації із забезпечення якості вищої 
освіти). 

За словами заступника голо-
ви НАЗЯВО Івана Назарова, Наці-
ональний план дій – це конкрет-
ний крок у зазначеному напрям-

ку. Він передбачає низку завдань. 
Насамперед, йдеться про необхід-
ність запровадження змін до зако-
нодавства України у сфері вищої 
освіти з метою його приведення у 
відповідність до вимог ESG. Також 
йдеться про продовження роботи 
щодо забезпечення відповідності 
цим вимогам критеріїв, що вико-
ристовуються під час акредитації 
освітніх програм. Важливими ви-
знаються завдання щодо вдоско-
налення методів та критеріїв за-
лучення експертів під час акреди-
таційних процедур та оптимізації 
процесів залучення стейкхолдерів 
до зовнішнього контролю якос-
ті вищої освіти. До завдань також 
віднесено забезпечення відповід-
ності процедур НАЗЯВО з метода-
ми експертної оцінки тих самих 
вимог ESG. 

Як розповів Іван Назаров, робо-
ча група, яка працювала над пла-
ном, провела ґрунтовний аналіз 
викликів та можливостей зовніш-

нього забезпечення якості вищої 
освіти – як в умовах пандемії, так і 
воєнного стану, проблематики ін-
терпретації критеріїв оцінюван-
ня освітніх програм залученими 
до процедур суб’єктами, механіз-
мів співпраці НАЗЯВО з органа-
ми студентського самоврядуван-
ня та асоціаціями роботодавців, 
рівня залученості іноземних екс-
пертів до процесів забезпечення 
якості у сфері вищої освіти Укра-
їни, дотримання професійних та 

етичних стандартів усіма учасни-
ками акредитаційних процедур. 
«Окрема увага також приділялась 
процедурам забезпечення якос-
ті діяльності самого НАЗЯВО, – до-
дав Іван Назаров. – Було досягнуто 
спільної згоди щодо характерис-
тики сучасного стану системи ви-
щої освіти України, переліку по-
трібних змін, строків їхньої реалі-
зації та суб’єктів виконання. 

Зведена таблиця заходів наці-
онального плану має перелік дій, 
які умовно можна поділити на дві 
частини – пріоритетні та перспек-
тивні. Як пояснив заступник голо-
ви Нацагентства, пріоритетні дії 
мають першочергове значення і 
потребують реалізації найближ-

чим часом з метою уможливлення 
звернення НАЗЯВО до ENQA з пи-
тань ініціювання процедури отри-
мання статусу повноправного чле-
на. До таких можна віднести мето-
дологічну та фінансову підтримку 
Нацагентства на шляху до вступу 
до ENQA/EQAR, розробка та врегу-
лювання законом процедур і під-
став постакредитаційного моніто-
рингу, оптимізація статусу НАЗЯВО 
у законодавстві України, оновлен-
ня Положення про акредитацію 
освітніх програм та критеріїв оцін-
ки ОП, реформування апеляційно-
го комітету та процедур оскаржен-
ня рішень Нацагентства.

– Оптимізм щодо можливос-
ті впровадження зазначеного пе-
реліку дій в максимально стислі 
строки обґрунтовується тим, що 
всі проєкти змін до законів Украї-
ни, актів Кабміну та МОН вже роз-
роблено, і вони вже знаходять-
ся на різних етапах погоджен-
ня та прийняття, – зауважив Іван 
Назаров.   

Перспективні дії, за словами за-
ступника голови Нацагентства, та-
кож є надзвичайно важливими, 
але, на відміну від пріоритетних, 
їх об’єднує загальна риса – робота 
у відповідних напрямках не буде 
зупинятись навіть після досягнен-
ня основної цілі – повноправного 
членства в ENQA. Серед них було 
названо вдосконалення механіз-
мів підготовки експертів НАЗЯВО, 
формування та наповнення відпо-
відного реєстру, залучення міжна-
родних експертів до акредитацій-
них процедур, підвищення рівня 
залучення стейкхолдерів до робо-
ти Нацагентства, затвердження 
комплексу нормативних докумен-
тів для запровадження інституцій-
ної акредитації, створення неза-
лежних установ оцінювання та за-
безпечення якості вищої освіти. 

– Європейська інтеграція, зокре-
ма у сфері вищої освіти – це усві-
домлений вибір та напрямок ру-
ху всіх учасників освітнього про-
стору України. – резюмував Іван 
Назаров. – На цьому шляху нас не 
зупинив такий ворог, як всесвітня 
пандемія, не можуть зупинити і 
військові злочинці з РФ. 

Національне агентство одним із 
перших у світі почало проводити 
дистанційні акредитації, й зараз 
стало першим у світі агентством, 
яке завершує акредитації під час 
воєнного стану. Про це під час фо-
руму нагадав Сергій Бабак. А за-
ступниця голови Національного 
агентства із забезпечення якості 
вищої освіти Наталія Стукало до-

кладніше розповіла про зовнішнє 
забезпечення якості вищої освіти 
України під час війни і навела де-
які цифри.

Так, за роки роботи НАЗЯВО бу-
ло проведено більш ніж 4000 акре-
дитацій освітніх програм, і біль-
шість із них (близько 3000) – з ви-
користанням онлайн-технологій. 

– Коли розпочалась війна, ми не 
могли зупинити нашу діяльність, 
– зауважила Наталія Стукало. –  
Адже в Україні університети мо-
жуть видавати дипломи лише за 
тими навчальними програмами, 
які вже були акредитовані, тож 
ми продовжуємо акредитації. Ще 
один напрям роботи – підтримка 
комунікації зі ЗВО та іншими за-
цікавленими сторонами. Також 
ми бачимо нашу функцію як плат-
форму для акумулювання кращих 
практик та інформування громад-
ськості щодо того, що відбувається 
в системі забезпечення якості ви-
щої освіти. 

Також Наталія Стукало нагада-
ла, що 16 березня Кабмін ухвалив 
постанову № 295 «Про особливос-
ті акредитації освітніх програм, за 
якими здійснюють підготовку здо-
бувачі вищої освіти, в умовах во-
єнного стану». 

Встановлено, що Національ-
ному агентству із забезпечення 
якості вищої освіти тимчасово до-
зволяється проведення акреди-
тації освітніх програм, за якими 
здійснюється підготовка здобува-
чів вищої освіти, у віддаленому 
(дистанційному) режимі, а також 
ухвалення рішення про умовну 
(відкладену) акредитацію освіт-
ніх програм без проведення або з 
частковим проведенням акреди-
таційної експертизи без оплати 
вартості акредитації закладом ви-
щої освіти. Також встановлено, що 
строк дії сертифікатів закладів ви-
щої освіти (наукових установ) про 
акредитацію спеціальностей і на-
прямів підготовки та сертифікатів 
про акредитацію освітніх програм, 
за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти, що були 
чинними на 24 лютого 2022 року, 
продовжується до 1 липня року, 
наступного за роком припинення 
або скасування воєнного стану в 
Україні. Чимало вишів уже отри-
мали акредитацію таким чином. 

Щодо воєнної статистики, то з 
24 лютого було подано звіти про са-
мооцінювання за 762 програмами, 
169 звітів подали галузеві експерт-
ні ради. На засіданнях НАЗЯВО бу-
ло ухвалено 391 рішення. Також 
НАЗЯВО надало 604 річні акреди-
тації, або як їх інакше називають – 
технічні акредитації на один рік у 
зв’язку з воєнним станом.

До речі, під час форуму учасни-
ки взяли участь в онлайн-опиту-
ванні. 80% респондентів повністю 
погодились із твердженням, що 
забезпечення якості вищої осві-
ти є важливим під час воєнного 
стану. 

Підготував  
Дмитро ШУЛІКІН

З поправкою на війну
і з проєктом плану дій
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З 26 по 28 жовтня в НТУУ 
«Київський політехнічний ін-
ститут ім. Ігоря Сікорського» 
відбудеться XI Фестиваль ін-
новаційних проєктів Sikorsky 
Challenge 2022.

Війна  поставила перед 
університетською спільно-
тою  неймовірні виклики – 
частина підприємців та сту-
дентів пішла на фронт, упо-
вільнилося інноваційне 
підприємництво, наукова та 
дослідницька робота.

І водночас війна змушує 
розробляти нові стратегіч-
ні завдання на період від-
новлення та розвитку Укра-
їни. Парадигма післявоєнної 
відбудови має базуватися 
на швидкому та ефектив-
ному впровадженні іннова-
ційних технологій і розро-
бок за всіма напрямами без-
пеки, оборони та економіки 
країни. 

Саме напрямам відновлен-
ня буде присвячено ХІ Між-

народний Фестиваль інно-
ваційних проєктів «Sikorsky 
Challenge 2022», який відбу-
деться в  жовтні.

Цьогорічний ХІ Фестиваль 
Sikorsky Challenge буде про-
ведено у змішаному форма-
ті (очна присутність та синх-
ронний online режим).

Головними заходами фес-
тивалю, як завжди, будуть 
фінал Конкурсу стартапів (8 
секцій); виставка стартап-
проєктів, проривних науко-
во-технічних розробок, вклю-

чаючи новітні інноваційні 
розробки в оборонній галу-
зі; виставка проєктів школя-
рів-дослідників Малої акаде-
мії наук України та «Еко-Тех-
но Україна».

Фінал конкурсу стартапів 
відбуватиметься у секціях:
оборона і безпека;
інформаційні технології, кібер- 
безпека;
промисловий хайтек, авіація 
і космос;
цивільна військова інфра- 
структура;
екологічна і енергетична 
безпека;
біомедична інженерія і здо-
ров’я людини;
аграрна інженерія і продо-
вольча безпека;
транспорт і логістика;

Заявки на участь у конкур-
сі приймають — до 15 серпня 
2022 року.

Реєстрація партнерів, спон- 
сорів та інвесторів –  на сто-
рінці фестивалю: 
https://cutt.ly/TZsTJic 

Реєстрація учасників на 
Конкурс інноваційних про-
єктів –  на сторінці конкурсу:  
https://cutt.ly/PZsTRFM

Sikorsky 
Challenge-2022: 
зустрінемось у 
жовтні

КОНКУРС

Отже, маємо перший випадок 
відкритого опору дерусифікації на 
інституційному рівні: вчена ра-
да Національної музичної акаде-
мії України одноголосно ухвалила 
звернутися до керівництва держа-
ви з вимогою зберегти в назві за-
кладу «ім’я українського компози-
тора Петра Ілліча Чайковського» 
(див.: https://knmau.com.ua/roboche-
zasidannya-vchenoyi-radi-nmau-im-p-i-
chajkovskogo/). Водночас запропоно-
вано проводити відтепер Конкурс 
імені Петра Чайковського в Україні 
(благо, Всесвітня федерація міжна-
родних музичних конкурсів виклю-

чила знаменитий конкурс Чайков-
ського – один із культурних симво-
лів СРСР, а потім Росії – з переліку 
своїх заходів).

Аргументація тих, хто висту-
пав на вченій раді, проста: Чайков-
ський не був етнічним росіянином: 
батько його походив з роду запо-
розького козака Чайки, мати була 
француженкою. Композитор довго 
працював в Україні, в його творах 
є українські теми, він захоплював-
ся талантом українців. 

Усе це – правда. Але чи досить 
цього, щоб вважати Петра Ілліча 
«українським композитором»?

Втім, поговорімо про це трохи піз-
ніше. Натомість звернімо зараз увагу 
на ще одну важливу фразу з цитова-
ного повідомлення: «Воювати можуть 
уряди і армії, культури ж ніколи не 
можуть воювати одна з іншою». 

Ці слова, автором яких є Герой 
України поет Юрій Рибчинський, 
на диво корелюють із тверджен-
ням, яке вперто намагаються про-
тягнути дехто і на Заході, і в нас: є 
поганий путін, і є велика російська 
культура Пушкіна, Толстого, Досто-
євського і Чайковського, яка вічна і 
ніякого дотикання до путіна не має.

На жаль, це зовсім не так. За сьо-
годнішнім вторгненням в Украї-
ну стоять пушкінські слова: «Сло-
вянские ль ручьи сольются в Рус-
ском море? Оно ль иссякнет? Вот 
вопрос». Знаменита літературозна-
виця Ева Томпсон не дарма вважає 
їх найвиразнішою і найбезсором-

нішою декларацією імперіалізму в 
світовій літературі, на тлі якої блід-
нуть політично заангажовані ві-
рші Редьярда Кіплінга. А ксенофо-
бія великого «людинознавця» До-
стоєвського просто зашкалює. 

Тож саме «велика російська куль-
тура» століттями виховувала в росіян 
почуття зневаги й ненависті до всіх 
інших. Зокрема й до українців – щоб 
переконатися, досить перечитати «Бі-
лу гвардію» киянина Михаїла Булга-
кова. А отже, всіх цих інших можна 
і потрібно «цивілізувати» (грабува-
ти, позбавляти рідної мови та школи, 
врешті-решт мордувати й розстрілю-

вати) – заради блага «великої росії»!
На цьому тлі дерусифікація на-

шого символічного простору є ціл-
ком умотивованою і необхідною. 
Адже на карті Києва є не тільки Чай-
ковський. Є на ній імена й десят-
ків інших російських композиторів 
(художників, письменників тощо) 
– не лише першої, а й другої та тре-
тьої руки. Натомість немає багатьох 

українських і світових імен. Тільки в 
селищі Жовтневе дивом присутній 
Бетговен (який використав був тему 
пісні «Їхав козак за Дунай»). Зате зо-
всім немає Ліста (який концертував 
у Києві на Подолі й навіть закінчив 
концертну діяльність в Україні). Не-
має Баха, Моцарта, Верді й Вагнера 
– які ніяк не менші від Чайковсько-
го. За таким формуванням нашого 
символічного простору було аж ніяк 
не бажання утверджувати любов до 
культури, а суто прагматичний роз-
рахунок: українці ще змалку пови-
нні в усьому відчувати себе части-
ною «русского міра».

Звісно, бажано б не наламати 
дрів у процесі дерусифікації. Адже 
разом з імперіалістами та украї-
нофобами (Пушкін, Достоєвський, 
Булгаков тощо) були і люди, щиро 
прихильні до України (Рилєєв, Тур-
генєв, Лєсков, Герцен тощо), які гід-
ні того, щоб їхні імена лишалися в 
розумній кількості на нашій карті 
– разом з іменами інших прихиль-
них до нас іноземців. Є й етнічні 
українці, які, зберігаючи любов до 
свого народу, в умовах імперії ду-
мали й творили російською (Го-
голь, Короленко, Ушинський то-
що). До всіх цих постатей повинен 
бути диференційований підхід.

Я вважаю, що ім’я Петра Чай-
ковського повинне залишатися на 
карті Києва – як одне з багатьох ти-
сяч інших імен в назвах вулиць. 
Але чи повинне воно залишатися в 
унікальній назві провідного націо-
нального музичного вишу?

Звісно, заманливо було б зроби-
ти з Чайковського – українського 
композитора. Адже ми справді по-
винні забрати в росіян усе, на що 
маємо законне право: Гоголя (наро-
дився на Полтавщині, має потуж-

ний сегмент «українських» творів), 
Остроградського (етнічний украї-
нець, не написав жодної наукової 
статті російською), навіть Ландау 
(майже всі основні наукові резуль-
тати отримав у Харкові і, згідно з 
особистою анкетою, що зберігаєть-
ся в архіві каразінського універси-
тету, серед семи різних мов воло-
дів, щоправда, на рівні читання, та-
кож українською).

Але чи є досить підстав зробити 
Чайковського – українським ком-

позитором? Його козацькі предки 
перебралися до росії ще у 18 століт-
ті і давно встигли «обрусіти», сам 
він народився у Воткінську і помер 
у Петербурзі. Чувся лояльним під-
данцем імперії і людиною росій-
ської культури. 

Так, його багато що пов’язувало з 
Україною (для нього – Малоросією). 
Але на Мазепу в своїй одноймен-
ній опері він поглянув крізь призму 
пушкінської офіціозної «Полтави». 
Романси на тексти Шевченка писав 
на слова перекладів Мея, які дають 
дуже приблизне уявлення про ори-
гінал. А Лисенку в постановці «Тара-
са Бульби» обіцяв допомогти за умо-
ви, якщо лібрето буде перекладено 
російською (від цієї пропозиції Ми-
кола Віталійович відмовився, а то-
му своєї головної опери на сцені так 
і не побачив). 

Отже, серйозно говорити про 
«українського композитора Чай-
ковського» не випадає (хоч україн-
ські впливи в його житті й творчос-
ті безумовно значні). Такі спроби 
здатні тільки дискредитувати тих, 
хто їх ініціюватиме, і даватимуть 
російським агентам серед західних 
мистецьких кіл підставу наголошу-
вати – які недолугі всі ті українці... 

І насамкінець – ще один аргу-
мент, проти якого складно буде за-
перечити. Та ж сама вчена рада 
НМАУ на чолі з ректором Тимошен-
ком ще два з половиною роки то-
му безумовно розглядала Чайков-
ського як російського композито-
ра, заборонивши використовувати 
українські переклади його вокаль-
них творів у курсах оперної та ка-
мерної підготовки (див.: https://
knmau.com.ua/vidpovid-vchenoyi-
r a d i - n a - z v e r n e n n y a - s t u d e n t i v -
a k a d e m i y i / ? f b c l i d = I w A R 3 B w 1 _
tuV1pwcLGTMBOKV5gbc_EJ_H9WkN
uvlqJ8NYdeISxBqKX0HXwul4). 

Нагадаю: тоді громадськість висту-
пила з ініціативою повернути україн-
ську мову в наші оперні театри (див.: 
http://language-policy.info/2019/11/
ukrajinski-diyachi-ta-naukovtsi-
zvernulysya-do-borodyanskoho-
z-pryvodu-movy-opery-tekst-zve
rnennya/?fbclid=IwAR0QFh_4Xx
aEoFf3B5QhGA4TjxZYSxHPhJdG-
jzYlFV42KuN6ZOGzyiBax1w). Але 
НМАУ цю ініціативу рішуче відки-
нула, проголосивши: конгеніаль-
ний переклад оперного «Онєгіна», 
здійснений Максимом Рильським, 
їй не потрібен, бо Чайковський – 
російський композитор, і повинен 
звучати виключно російською, раз 
уже так писав... 

Якби члени вченої ради НМАУ 
серйозно припускали б тоді, на-

прикінці 2019-го, «українськість» 
Чайковського, то й до виконання 
його творів в українських перекла-
дах (яке, до речі, має за собою три-
валу традицію) поставилися б, на-
певно, прихильніше: адже італій-
ці таки змусили світ співати «Дона 
Карлоса» свого великого Верді по-
італійському, хоч оригінал опери 
– французький.

Тому в умовах жорстокої війни 
збереження імені композитора, 
який є і залишатиметься одним із 
символів держави-агресора, в на-
зві провідної української музич-
ної академії є неможливим та амо-
ральним з будь-якого погляду. І це 
ім’я приречене зникнути, - бо так 
вирішив сам путін, віддавши наказ 
розпочати вторгнення 24 лютого. 

А ось про майбутнє музики Чай-
ковського в Україні говорити по-
ки зарано. Як відомо, в Ізраїлі до-
сі не виконують Вагнера. Компо-
зитор помер задовго до Голокосту, 
але став одним зі стовпів «великої 
арійської культури», на яку спи-
рався «тисячолітній Райх» (як Чай-
ковський є сьогодні одним зі стов-
пів «великої російської культури», 
на яку спирається путінсько-гундя-
євський «русскій мір»). І тому ізра-
їльтянам досі боляче слухати Ваг-
нера – генетична пам’ять про газо-
ві камери жива...

Боюся, що й мені ще довго боляче 
буде слухати донедавна улюблений 
Перший фортепіанний концерт – бо 
за тим у пам’яті зразу зринатимуть 
бомбардування Маріуполя, Микола-
єва й Харкова і розстріли в Бучі. І ко-
ли цей біль притихне – передбачати 
поки не беруся.

Максим СТРІХА,   
фізик, письменник, меломан 
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