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У діалозі та обговоренні проблем узяли участь
освітяни та науковці, директори обласних департа�
ментів (управлінь) освіти і науки, представники
Національної академії педагогічних наук, Британської
Ради в Україні, Cambridge University Press, Французько�
го Інституту в Україні, Goethe�Institut в Україні та
інші. 

Сергій Шкарлет подякував міжнародним партнерам,
які «привносять в українські освіту і науку кращі світові
традиції», а також усім вітчизняним фахівцям, учасни!
кам навчального процесу, які «формують освітню
траєкторію» і завдяки яким Україна «зробила великий
крок» і «не пасе задніх». Міністерство вдячне «за
підтримку в процесі реформи загальної середньої
освіти», за спільну «результативну роботу із навчання
вчителів, створення матеріалів для педагогів та учнів,
популяризації освітніх онлайн!ресурсів». 

Під час обговорення спікери розглянули актуальні
теми, з якими сьогодні їм доводиться  постійно
зустрічатися у повсякденній роботі. Вони говорили про
розвиток загальної середньої освіти – досягнення та
виклики, про підготовку педагогічних кадрів — здобут!
ки, проблеми та перспективи. Тема, викликана життям:
створення безпечного середовища для дітей, взаємодія
органів Національної поліції України та шкіл. Новітня
тема, яка актуалізувалася у зв’язку з проведенням в Ук!
раїні реформи децентралізації, — консолідація зусиль
органів державної влади та місцевих органів управління
територіальних громад. Йшлося і про безбар’єрність в
освіті: про доступність будівель і споруд для осіб з особ!
ливими потребами, про інклюзивність освітнього проце!
су. І про реформування системи шкільного харчування.  

Отже, на порядку денному з’явилися теми, які про!
ходили повз увагу чимало років, і вже це свідчить про
справді якісні зміни в навчанні, в якому не менш важ!
ливі не тільки знання, а й здоров’я та безпека школярів,
формування  особистісних рис, які сприятимуть
соціалізації підростаючого громадянина і гуманізації
самого суспільства.

І все ж ключове – питання якості навчання, продов!
ження реформи системи загальної середньої освіти. На
цьому детально зупинився Сергій Шкарлет. У 2021 році
розпочинається «пілотування реформи «Нова ук!
раїнська школа» на   рівні базової середньої освіти», —
сказав він. І водночас, міністерство разом з Національ!
ною академією педагогічних наук України починає ро!
боту на перспективу – розроблятиме зміст НУШ для
старшої профільної школи.

Минулого року уряд ухвалив розроблену у
міністерстві програму SТЕМ!освіти, як розрахована на
всі категорії здобувачів освіти.

Ковід вносить свої «директиви». Через нього і учнів, і
студентів доводиться переводити на дистанційну освіту.
Щодо «дистанційки» міністр підсумував: «Ми змогли
гідно напрацювати алгоритми роботи». Досягненням ста!
ло запровадження у грудні минулого року національної
електронної платформи «Всеукраїнська школа онлайн».
Еталонні уроки для учнів 5—11 класів для змішаного та
дистанційного навчання стали гарним підгрунтям для
одержання знань і для містян, і для сільських школярів. А
про якість уроків може свідчити той факт, що онлайн!
платформою нині користуються 103 країни світу.

«Зупинятися не збираємося», — запевнив Сергій
Шкарлет. Готується новий функціонал, розробляють!
ся мобільні додатки, платформа наповнюватиметься
новим контентом. А отже, не тільки залишається в
пріоритеті, а й зростає потреба в розвитку циф!
ровізації освітніх процесів. Завдання на найближче
майбутнє — затвердити Концепцію цифрової транс!
формації освіти і науки України, впровадити програму,
яка містила б все необхідне для онлайн вступу до за!
кладів вищої освіти на порталі «Дія», а ще — запусти!
ти онлайн!механізм із моніторингу працевлаштування
випускників ЗВО.

Однією із тем обговорення стало забезпечення якості
освіти через передовий міжнародний досвід. І тут вели!
ку допомогу надають міжнародні партнери.

Керівник проєктів з англійської мови Британської
Ради в Україні Жанна Севастьянова розповіла, що ще з
2017 року Координаційний комітет з підтримки вчителів
сучасних іноземних мов надає підтримку НУШ, зокре!
ма – інститутам післядипломної педагогічної освіти та
педагогічним закладам вищої освіти. І тепер «стра!
тегічними напрямами співпраці з МОН Координаційний
комітет вбачає підтримку вчителів базової школи, он!
лайн!освіту, професійний розвиток вчителів». 

Впродовж останніх п’яти років значну допомогу на!

дає Кембриджський університет, — про це розповів
очільник представництва Cambridge University Press
Олег Одольський. Йдеться про низку проєктів на допо!
могу вчителям!мовникам краще навчати, користува!
тись сучасними навчальними матеріалами, відстежува!
ти прогрес учнів за допомогою міжнародних стандартів
оцінювання. І надалі вирішено продовжувати підтримку
учнів 5!х класів пілотних шкіл і надавати безкоштовні
навчальні пілотні матеріали. 

Чудовим і вартим наслідування прикладом приватно!
державного партнерства став «Біотехнологічний ліцей
«Радовель» з Житомирської області. Мало який на!
вчальний заклад у великому місті може посперечатися
зі «звичайним сільським ліцеєм» у створенні красивого,
комфортного, сучасного простору для навчання, вихо!
вання і розвитку школярів. І головним чином тому, що
існують такі ентузіасти, як підприємець, голова бла!
годійного фонду Михайло Весельський, для якого сло!
ва Сергія Шкарлета, винесені в заголовок, — його гли!
боке переконання. Він про це так і сказав, ще й підси!
лив, додавши до слова «важливішого» префікс «над».

Очевидно, з такого переконання й починається Нова
українська школа.  

Лариса ОСТРОЛУЦЬКА 

«Нічог«Нічого но немає вемає важливішогажливішого, ніж освіта»о, ніж освіта»
З цього почав свій виступ на діалоговій платформі «Освіта України 2021: стратегічні цілі в дії» 

міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет

С Ь О Г О Д Н І  В  Н О М Е Р І : О Ф І Ц І Й Н О

У Міністерстві освіти і науки України розпоча�
лася звітна кампанія щодо підсумків діяльності
закладів вищої освіти та наукових установ за 2020
рік. Продовжуватиметься вона до 6 квітня. 

Звіти закладів вищої освіти та наукових ус�
танов представлять проректори з наукової ро�
боти та директори наукових установ. У звітах
має бути висвітлено всі аспекти діяльності ор�
ганізації та здійснення наукової роботи у ЗВО
та наукових установах, наведено порівняльні
статистичні дані за останні п’ять років.  

Окрім того, звіти повинні містити ґрунтовну
інформацію щодо тематик фундаментальних і
прикладних наукових досліджень, публікаційної
активності науковців, підготовки наукових і на�
уково�педагогічних кадрів, місця закладів вищої
освіти і наукових установ у рейтингах щодо на�
укової та науково�технічної діяльності. 

Водночас здійснюється інформування про
виконання закладами вищої освіти та науко�
вими установами науково�дослідних робіт,
що профінансовані з державного бюджету,

грантів на наукові дослідження і розробки,
які були виконані науковими, науково�педа�
гогічними працівниками, докторантами,
аспірантами й студентами. 

Усі заходи  відбуваються з урахуванням
вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2020 року № 211 «Про за�
побігання поширення на території України
коронавірусу COVID�19» в онлайн�форматі. 

Презентаційні матеріали після звітування
будуть розміщені на сайті МОН для озна�
йомлення громадськості з результатами ро�
боти ЗВО та наукових установ.

Звітна кампанія для університетів та наукових установ
2—3 стор. Професор

Віталій Стріха: 
штрихи до портрету
фізика

4 стор. Гумор і сатиру не
замкнеш в параграфах
цензури

Сучасні підручники. 
Якими їм бути?

Під час діалогу про стратегічні цілі в дії освіти України
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«Найважливішою» наукою
ХХ століття була, безумовно,
фізика (це вже ХХІ століття де�
далі більше робиться добою наук
про живе). А тим розділом фізи�
ки, який найбільше змінив що�
денне життя, давши людям
комп’ютери й побутову елек�
троніку, була фізика напівпро�
відників — маловивчених ще
кілька десятиліть тому мате�
ріалів, які сильно змінюють свої
властивості під дією зовнішніх
впливів. Серед тих, хто творив
цей новий розділ науки в Ук�
раїні, помітне місце належить
професорові Віталію Стрісі —
науковцеві, педагогу, громадсь�
кому діячеві й батькові автора
цих рядків.

Батьків рід походив із села,
де ніколи не було кріпаків 

30 травня 1931 року в родині
студентки�геологині Наталі
Бурчик та молодого інженера
Іларіона Стріхи народився син
Віталій. Це сталося в Києві, хоч
батько й мати майбутнього вче�
ного народилися в старовинно�
му, позначеному ще на карті Бо�
плана селі Хоцьки за 25 верст від
Переяслава в бік Золотоноші
(тоді це була ще Полтавська гу�
бернія). Хоцьки славилися тим,
що тут ніколи не було панщини
й кріпаків (у родинному архіві
збереглися датовані 1898 роком
документи «козака Опанаса
Стріхи», Іларіонового батька).

Найбільший вплив на форму�
вання маленького Віталія мала,
очевидно, його бабуся по мамі —
Ганна Терентіївна Бузницька�
Бурчик. Ще 1908 року вона 16�
літньою склала екстерном у пере�
яславській жіночій гімназії іспи�
ти, які давали право на посаду
«народної вчительки» (збереглася
її тодішня світлина, засвідчена
печаткою гімназії на червоному
сургучі), й відтоді упродовж по�
над півстоліття вчителювала —
спочатку в церковнопарафіяль�
них і земських школах Перея�
славщини, потім — у Києві. 

Тут у її біографії значилася й
робота вчителькою молодших
класів у «Першій трудшколі
імені Тараса Шевченка» — саме
тій, де директорував визначний
український педагог Володимир
Дурдуківський, і з якої «органа�
ми» було зроблено один з голо�
вних осередків «Спілки визво�
лення України». 1929 року було
заарештовано й Ганну Те�
рентіївну. На щастя, у схему
ГПУ тоді вона, очевидно, «не
вписалася»: на сумнозвісний
процес 1930 року в Харківській
опері «випускали» дітей дворян і
священників. Ганна Бурчик була
із заможного, але козацького ро�
ду. Тож по кількох тижнях у
Лук’янівській тюрмі її випусти�
ли. Дивом пережила вона й ре�
пресії 1930�х.

Цікавою й талановитою лю�
диною був і її чоловік, дід май�
бутнього вченого, Андрій Овра�
мович Бурчик. Походив він із
села Андруші (пів століття тому
воно зникло під хвилями
Канівського моря) і пам’ятав
розповіді свого діда Дениса про
зустрічі з Тарасом Шевченком,
який відвідував Андруші 1845�
го. (Цікаво, що про зустрічі

Шевченка з селянином Дени�
сом Бурчиком, який знав безліч
народних пісень та переказів,
оповідає і невтомний дослідник
української старовини Михайло
Сікорський у своїй книжці «На
землі Переяславській»; я зби�
рався, але, на жаль, так і не встиг
запитати в Михайла Івановича:
звідки про цей сюжет довідався
він?).

Андрій Бурчик самотужки
вивчився на бухгалтера і був
причетний до перших років ро�
боти знаменитого Московсько�
го художнього театру (в родині
довго зберігався подарований
йому славетним режисером Не�
мировичем�Данченком срібний
портсигар). Мама Ганни Те�
рентіївни не давала благосло�
вення на шлюб 18�річної дочки�
вчительки (судячи зі світлини –
красуні з одухотвореним тонким
обличчям) зі старшим на 12
років парубком із досвідом сто�
личного життя — але той повіз
наречену вінчатися в Андруші
всупереч материній волі, при�
їхавши в Хоцьки мотоциклетом
(1910 року то була, можливо,
перша поява мотоциклета на
сільських вулицях).

Пишу про це, щоб наголоси�
ти: майбутній фізик зростав у
родині, де імена Шевченка,
Дурдуківського, Єфремова і Не�
мировича�Данченка були части�
ною родинної історії, а пам’ять
про часи УНР (установи якої
розбудовувала на Переяслав�
щині й Ганна Бузницька�Бур�
чик) була ще надто свіжа.

Початок шляху

Звичайно, школяреві Віта�
лієві пощастило: таку родину
легко могли б поглинути ре�
пресії 1930�х, але завдяки яко�
мусь незбагенно сприятливому
випадкові цього не сталося. В
усьому ж іншому йому жилося,
як і всім одноліткам із незамож�
ної Лук’янівки, що була тоді
міською околицею.

До війни Віталій устиг за�
кінчити три класи. У вересні
1941�го він разом із мамою�гео�
логинею, бабусею�вчителькою
та дідусем�бухгалтером опи�
няється на окупованій території.
Десятирічний хлопчик стає
свідком вибухів на Хрещатику
(за наказом комендатури саме
ніс туди з дідусем здавати радіо�
приймач, але, на щастя, не встиг
дійти). Неподалік по вулиці Ар�
тема йшли колони приречених

до Бабиного Яру...
Переживши окупацію, в 19

років Віталій закінчує школу із
золотою медаллю, яка дала пра�
во вступити на фізичний фа�
культет Київського університету.
1953 року його було переведено
на новостворений радіофізич�
ний факультет — зорієнтований
на обслуговування новітніх на�
прямків науки й техніки, а тому
настільки секретний, що навіть

кафедри на ньому певний час
позначалися цифрами. Кафедру,
що пізніше отримала назву
«фізики напівпровідників», очо�
лив засновник напівпровідни�
кової науки в Україні Вадим
Євгенович Лашкарьов.

Саме він залишає Віталія
Стріху разом із його однокурс�
ником Володимиром Литовчен�
ком для наукової роботи в
університеті. 1957 року з’явля�
ються друком перші серйозні
статті вчорашнього студента.
Паралельно формується ще од�
не захоплення, яке згодом уче�
ний пронесе крізь усе життя. Це
— далекі мандри. У серпні 1957�
го молодий інженер�дослідник
вирушає в першу велику турис�
тичну подорож через Кавказь�
кий хребет. 

На 1958 рік припадає ще одна
подія «на все життя» — знайом�
ство з 22�річною студенткою
медінституту Надією Гулою. У
липні Віталій і Надія разом по�
дорожують човнами річкою
Білою на Уралі, а 20 вересня бе�
руть шлюб, який протривав по�
над 40 років. У їхній «науковій»
родині (разом з ними прожива�
ли аж до початку 1970�х ще й
Надіїні батьки�біохіміки: ака�
демік Максим Гулий і професор

Марія Коломійченко) 60 років
тому народився автор цих
рядків. А тому самою атмосфе�
рою, що панувала навколо від
дитинства, я теж був «прирече�
ний» піти в науку...

Уже в захищеній 1962 року
кандидатській дисертації по�
вною мірою проявилися риси
Віталія Стріхи як науковця. На�
самперед — це надзвичайна
скрупульозність у проведенні
експерименту, бажання й уміння
дослідити всі можливі ситуації.
По�друге, це добре володіння
математичним апаратом. І на�
решті, це зорієнтованість на
практичні завдання, які ставив
швидкий розвиток напівпро�
відникової техніки. 

Варта наслідування й мето�
дичність, з якою учений працю�
вав з літературою. У його ве�
ликій науковій бібліотеці прак�
тично до кожної монографії бу�
ло вкладено кілька аркушиків,
де ретельно занотовано основні
думки (або ж вказано на мож�
ливі помилки) автора чи авторів.
А з кожної конференції не�
одмінно привозився зошит з
акуратно законспектованими
доповідями.

Окремо слід відзначити і на�
укову самостійність Віталія
Стріхи. Отримавши від Вадима
Лашкарьова тему кандидатсь�
кої, все подальше він зробив
сам, і академік Лашкарьов, дуже
скрупульозний у таких питан�
нях, вирішив, що його внесок у
роботу недостатній, щоб назва�
ти себе її науковим керівником.
А наукового консультанта своєї
докторської Віталій Стріха вза�
галі не мав від початку.

Професор Стріха 
і його школа

1963 року подала до захисту
кандидатську дисертацію Юй
Лі�шень, перша аспірантка 32�
річного тоді кандидата наук
(пізніше вона стала професором
Пекінського університету). Роз�
почалося формування наукової
школи Віталія Стріхи (згодом
вона об’єднуватиме понад 30
кандидатів і близько 10 докторів
наук, чиї дисертації буде вико�
нано під його формальним чи
неформальним керівництвом).

1968 року у видавництві «На�
укова думка» виходить друком
піонерська за змістом колектив�
на монографія за редакцією
професора Василя Ляшенка
«Електронні явища на поверхні
напівпровідників». Віталій Стрі�

ха написав для неї великий
розділ «Вплив поверхневих ста�
нів на електричні властивості
контакту метал�напівпровід�
ник». 1970 року йому разом з чо�
тирма іншими авторами моно�
графії було присуджено Держав�
ну премію Української РСР у га�
лузі науки і техніки. Цю премію
було встановлено лише за рік
перед тим, і авторитет її був тоді
надзвичайно високий.

А 1969 року на засіданні вче�
ної ради КДУ Віталій Стріха
блискуче захищає докторську
дисертацію «Дослідження фі�
зичних процесів у контакті ме�
тал�напівпровідник». У збере�
женій стенограмі захисту звер�
тає на себе увагу виступ дирек�
тора Всесоюзного НДІ кріоген�
ної техніки професора В. Ал�
фєєва. Із нього зрозуміло, на�
скільки важливою була ця робо�
та для оборонного комплексу
колишнього СРСР. Адже ще в
1950�ті доводилося міняти крис�
талічні детектори на радіоло�
каційних станціях по кілька
разів на добу. Після реалізації
пропозицій Віталія Стріхи, що
враховували фізику реального
контакту з зазором та поверхне�
вими станами (значення зазору
першим, здається, зрозумів Со�
ломон Пекар, але послідовної
теорії для струмів через нього
так і не побудував) надвисокоча�
стотні детектори стали на по�
рядки надійнішими...

У 1975 р. професор Стріха
очолює створену Вадимом Лаш�
карьовим кафедру фізики напів�
провідників столичного універ�
ситету, якою керує понад два де�
сятиліття. Тут на початку 1980�х
років він розгортає інтенсивні
роботи зі створення ефективних
напівпровідникових перетворю�
вачів сонячної енергії на елект�
ричну. Вже за кілька років до ка�
тастрофи на ЧАЕС учений нава�
жився публічно опонувати
офіційно прийнятій тезі про
«безальтернативність» атомної
енергетики, ставши фактично
першим активним пропагандис�
том фотовольтаїки в Україні.

1987 року приходить і за�
цікавлення абсолютно новою
тематикою — біосенсорами. Ці
пристрої, що поєднують перева�
ги напівпровідникових структур
із чутливістю біологічних моле�
кул, сьогодні незамінні при ви�
значенні стану довкілля, аналізі
харчів, діагностиці хвороб тощо.
А тоді технології біосенсорів ро�
били лише перші кроки. Ініца�
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Професор Віталій Стріха: штрихи до портрету фізика
(до 90�річчя від дня народження)

Молодий науковець Віталій Стріха
(кінець 1950�х рр.)
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тива появи першого огляду з
фізики біосенсорів українською
мовою, надрукованого у «Вісни�
ку АН УРСР» (№2 за 1988 р.) на�
лежить саме професору Стрісі.
На 1991 рік припадає початок
його активних наукових кон�
тактів з «Еколь централь» (Ліон,
Франція) в межах спільних робіт
із сенсорної тематики. Своє�
рідний науковий «міст» Ліон —
Київ допомагає його кафедрі пе�
режити колапс початку 1990�х.

Зірки і терни 
професора Стріхи

Майже 40 років у статусі
«вождя туристського народу»
водив Віталій Стріха туристичну
групу зі сталим «кістяком» скла�
ду й власними усталеними тра�
диціями найскладнішими бай�
дарковими маршрутами колиш�
нього СРСР. У його «доробку» –
порожисті річки Карелії, леген�
дарний серед туристів Саянсь�
кий коридор Єнісею (сьогодні
він опинився вже на дні водо�
сховища Саяно�Шушенської
ГЕС, яка тоді лише будувалася),
верхів’я Лени й пониззя Обі. За�
вдяки хистові й передбачливості
керівника групи всі ці походи
було пройдено без жодної поза�
штатної ситуації.

Але основною справою життя
для професора Стріхи були на�
ука й підготовка наукової мо�
лоді. З 1984 р. по 1990 р. він пра�
цює на посаді проректора «шев�
ченківського» університету –
спершу з навчальної, а потім з
наукової роботи. Цікавий штрих
– ще у 1987 р. він дав «явочним
порядком» дозвіл приймати до
захисту дисертації з гуманітари�
стики, написані українською
мовою. Документи союзного
ВАК цього не припускали, але
вже починалися нові часи.

Упродовж 1970—80�х профе�
сор Стріха намагався ретельно
дотримуватися неписаних, але
чітких правил наукової ієрархії,
що для вченого такого рівня пе�
редбачали змагання за статус
члена�кореспондента АН УРСР.
Для цього він мав три сформо�
вані наукові напрямки з резуль�
татами світового рівня. Але не�
залежний за вдачею універси�
тетський професор без впливо�
вих «покровителів» виявився
зайвим в «іграх» академічних уг�
руповань: щоразу обирали нехай
слабших, але «своїх». (Вже через
багато років, коли батька давно
не було серед живих, визначний
фізик ХХ століття Віктор
Бар’яхтар, коли ми говорили
про щось зовсім інше, раптом
зізнався мені, що йому досі не�
зручно через те, що професора
Стріху так і не було обрано до
складу відділення фізики АН).

Відчувши на собі несправед�
ливість усталеної системи,

відверто дискримінаційної щодо
учених з університетів, у 1990�х
Віталій Стріха бере активну
участь у процесах демократи�
зації української науки. Разом із
професорами Київського
університету, геологом Мико�
лою Дробноходом та фізиком
Юрієм Чутовим, він формує
ініціативну групу зі створення
АН вищої школи України — на�
укової організації нового типу,
заснованої провідними універ�
ситетськими вченими «знизу»,
на демократичних засадах. 

27 грудня 1992 року на Уста�
новчих зборах Віталія Стріху од�
ноголосно обрано першим пре�
зидентом АН ВШ України (у
1995 і 1998 роках його переоби�
рають на цю посаду ще двічі). До
кінця життя  розбудова Академії
забирає левову частку його часу і
зусиль: він неодноразово звер�
тається до органів влади і поса�
дових осіб у справі підтримки й
реформування української на�
уки та вищої освіти, виступає в
ЗМІ, їздить по регіонах, гуртую�
чи там університетських учених.
За його життя АН ВШ України
була не просто престижним на�
уковим клубом: у роботі її на�
укових відділень брали активну
участь кілька тисяч докторів і
кандидатів наук, і вона реально
впливала на процес загальної
координації досліджень в
університетах.

Проте сил і здоров’я меншає.
А демократичний імпульс пер�
ших років незалежності поволі
вигасає. Дедалі авторитарнішою
робиться й атмосфера в рідному
університеті, де ректорові
відверто не подобається ко�
лишній проректор із його
інтелігентністю й загостреним
почуттям власної гідності. 

У вересні 1998�го вчений
встигає відсвяткувати разом із
помітно постарілими друзями�
туристами 40�річчя весілля. 19
грудня загальні збори АН ВШ
України обирають Віталія
Іларіоновича президентом на
третій трирічний термін. 25
грудня він вирушає до санаторію
«Конча�Заспа» під Києвом, де
зустрічає Новий рік разом з дру�
жиною і найближчим другом по
туристичних подорожах, гідро�
механіком Віктором Грінчен�
ком, із яким веде нескінченні
дискусії щодо шляхів розвитку
науки, України й світу.

Тут, у санаторії, 8 січня 1999
року він пише на позір жар�
тівливу «Конча�Заспівську від�
повідь дружині на зауваження
про те, що нічого в житті не
зроблено»:

«Що ж зроблено:
1. Згуртована туристська гру�

па, з якою пройдено понад 40
походів (близько 10 тисяч кіло�
метрів).

2. Створена унікальна кафед�
ра (11 докторів наук, 4 державні
премії, звання «зразкової» та
інші відзнаки).

3. Створена наукова школа з
контактних явищ (5 докторів, 30
кандидатів, 12 монографій, 5
всесоюзних конференцій тощо).

4. Прочитані курси лекцій для
більш як 10 000 студентів (понад
20 000 лекцій).

5. Задумана й організована
Академія наук вищої школи Ук�
раїни (418 академіків, 2800 док�
торів, 13 000 кандидатів).

6. Організована лінія Україна
— Франція (наукова робота,
підготовка спеціалістів тощо).

7. Організовані нові наукові
напрямки (біосенсори, порис�

тий кремній як матеріал для
сенсорики).

8. Народив сина, здатного
примножити цей список».

Відпустка закінчилася, по�
чався новий семестр. 1 лютого
1999 року на засіданні Вченої
ради КНУ ім. Тараса Шевченка
мало розглядатися питання про
присудження Віталію Стрісі
звання «Почесний професор
Київського університету» (за
всіма формальними показника�
ми, як засвідчила своїм виснов�
ком Рада старійшин університе�
ту, учений набагато перевищу�
вав встановлені для цього зван�
ня критерії). Однак без пояс�
нення причин ректор Віктор
Скопенко відклав розгляд пи�
тання. Паралельно він зажадав
від АН вищої школи України
звільнити надану їй раніше
кімнату на четвертому поверсі
«червоного корпусу» КНУ.

Це все не минуло дарма. У ніч
із 6 на 7 лютого у вченого стався
інфаркт, його було госпіталізо�
вано з песимістичним прогно�
зом. Вранці 8 лютого внаслідок
інтенсивної терапії його стан
трохи покращав. Він працював
над рукописом чергової науко�
вої статті, на звороті останньої
сторінки рукопису залишив за�
писку для дружини: «Надю, у
мене все гаразд. Навіть вдалося
трохи розсмоктати інфаркт».
Далі йшло прохання до сина ре�
гулярно забирати передплачену
через книгарню «Академкнига»
газету «День», а до учня Василя
Ільченка — провести завт�
рашній семінар. На жаль, ця за�
писка виявилася останньою —
ввечері вченого не стало.

Яким він був

...Професор Віталій Стріха
був живою людиною, здатною і
захоплюватися, і помилятися.
Фанатично любив риболовлю і
був вправним водієм. Так само
гаряче любив нову техніку.
Сівши за комп’ютер уже в 60
років, устиг стати справжнім ха�
кером і залюбки гуляв Інтерне�
том (коли цей Інтернет в Україні
тільки�но починався). Був ніж�
ним і чуйним дідусем для онуки
Ярослави. Цікавився політи�
кою.

Як керівник був не жорстким,
але ефективним, умів тримати
дисципліну не примусом, а
цікавістю до спільної справи.
Про це свідчить не лише досвід
керівництва кафедрою та лабо�
раторією, а й пройдені, як я вже

згадував, без жодної критичної
ситуації часом дуже складні, а то
й просто небезпечні байдаркові
маршрути. Досі пригадую Вели�
кий порог на Єнісеї з ревищем
хвиль, над якими на скелях
видніли написи в пам’ять про
тих, хто там загинув. Те, що він
узяв у цей похід 14�річного тоді
сина, говорить не про безросуд�
ну відвагу, а про спокійну і роз�
важливу впевненість. 

У публічних ситуаціях він був
стриманим, хоч насправді
болісно переживав хамство і не�
справедливість. Не належав до
трибунних борців, але свої пере�
конання обстоював послідовно і
доволі ефективно (свідчення —
авторитет і вплив, який мала за
його життя очолювана ним Ака�
демія).

З погляду «офіційної» ієрархі�
зованої науки професор Віталій
Стріха не належав до першого
ешелону: не був обраний до
НАН, очолював громадську
структуру з назвою «АН вищої
школи», до якої «справжні без�
смертні» ставилися здебільшого
напівіронічно (хоч були й ви�
нятки – активну участь у роботі
й заходах АН ВШ довгі роки
брали Костянтин Ситник, Ми�
хайло Гасик, Богдан Пташник,
беруть ще й нині Ярослав Яцків,
Віктор Грінченко, Віль Бакіров,
Анатолій Загнітко та ще кілька
помітних академіків і член�корів
НАН, що представляють зовсім
різні сфери знань). 

Але за Віталієм Стріхою — 12
монографій та підручників і
близько 300 статей, значна час�
тина з яких досі є «класичними».
За ним — розвинута теорія ре�
ального контакту метал�напів�

провідник, яка мала велике зна�
чення для розвитку НВЧ елек�
троніки, піонерські роботи з фо�
топеретворювачів на аморфному
кремнії, започаткований в Ук�
раїні напрямок біосенсорики. (А
ще ж існували перспективні на�
прямки, де Віталій Стріха зробив
кілька перших кроків, віддавши
потім їх учням; як�от спін�за�
лежна рекомбінація чи контакт
напівпровідник — високотемпе�
ратурний надпровідник).

...2008 року роботу Віталія
Стріхи «Випрямляючі власти�
вості контакту метал�напів�
провідник», уперше надрукова�
ну у «Віснику КДУ ім. Т. Шев�
ченка» за 1967 рік, було вміщено
в спецвипуску «Українського
фізичного журналу», виданого
до 90�річчя НАН України, серед
35 найвидатніших праць ук�
раїнських фізиків за всі роки. За
започаткований ним цикл робіт
з біосенсорики в 2016 році було
присуджено Золоту медаль імені
Володимира Вернадського НАН
України. (Щоправда, звісно, що
не йому; а при урочистому вру�
ченні цієї найвищої академічної
відзнаки на сесії НАН універси�
тетського професора, за чиєю
ініціативою і з чийого огляду в
академічному «Віснику» на по�
чатку 1988�го вся ця діяльність
почалася, і за чиєї найак�
тивнішої участі тривала й роз�
горталася впродовж першого де�
сятиліття, ніхто й не згадав. Чес�
но кажучи, сидячи тоді в пре�
зидії сесії в іпостасі заступника
міністра освіти і науки, я не дуже
цьому й здивувався). 

Зате через рік на рідному
радіофізичному факультеті за
присутності тоді ще живого
патріарха нашої фізики 92�
річного Миколи Находкіна було
відкрито скромну меморіальну
дошку професорові Стрісі – од�
ному з піонерів напівпровідни�
кової науки в Україні. А заснова�
на ним АН вищої школи щороку
проводить Академічні читання
пам’яті Віталія Стріхи з участю
провідних учених України. У лю�
тому цього року вони відбулися
вже увісімнадцяте. Якихось ана�
логів проведення такого рівня
наукової зустрічі громадською
структурою без жодної копійки
державної підтримки упродовж
майже двох десятиліть просто
немає. А це означає, що профе�
сор Стріха недаремно вірив у те,
що заснована ним Академія є
важливою і доброю справою. 

Максим СТРІХА,
доктор фізико�математичних

наук, професор, 
дійсний член АН вищої школи 

України
Фото із сімейного архіву

Президент АН УРСР Б.Є.Патон вручає молодому докторові наук Державну
премію УРСР в галузі науки і техніки за монографію «Електричні явища на
поверхні напівпровідників» (1970 р.)

В.І.Стріха з колегами (1980�ті рр.)

В аудиторії (1990�ті)
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Сучасні підручники.
Якими їм бути?

Видавництво «Ранок» пре�
зентувало нові сучасні підруч�
ники для 8�х класів

Серед українського освітян�
ства завершується конкурс під�
ручників для 8�х класів. Учителі
самі обирають навчальні
посібники, а потім їхній вибір
узагальнюється закладом, в
якому вони працюють, – шко�
лою.

Щонайменше 15 000 шкіл з
усієї України беруть участь у
конкурсному відборі. Задля то�
го, щоб вибір кожного був
свідомим, видавництво «Ра�
нок» зібрало відгуки про�
фесіоналів та виклало у вільний
доступ електронні версії підруч�
ників, аби кожен міг із ними оз�
найомитися. Крім того, протя�
гом останнього місяця щодня
проводяться вебінари за участю
авторських колективів, учи�
телів�методистів, науковців, ек�
спертів�аналітиків — усіх, хто
так чи інакше причетний до
створення сучасних підруч�
ників. У рамках Інтерактивної
школи творчого вчителя, про�
ходять майстер�класи з основ�
них предметів шкільного курсу.

Цього року другий етап кон�
курсу пройшли 10 нових під�
ручників харківського видав�
ництва «Ранок». Це підручни�
ки, які успішно пройшли екс�
пертизу й були високо оцінені
експертами МОН.

Для навчання в закладах за�
гальної середньої освіти:
«Інформатика» (Бондаренко
О., Ластовецький В., Пилипчук
О., Шестопалов Є.) «Всесвітня
історія» (Гісем О., Мартинюк
О.), «Історія України» (Гісем
О., Мартинюк О.).

Для закладів загальної серед�
ньої освіти з поглибленим ви�
вченням: «Інформатика» (Ру�
денко В., Речич Н., Потієнко
В.) «Українська мова» (Караман
С., Горошкіна О., Караман О.,
Попова Л.), «Українська літера�
тура» (Борзенко О.), «Всесвітня
історія» та «Історія України»
(Гісем О., Мартинюк О.),
«Біологія» (Задорожний К., Ру�
дич М.), «Географія» (Масляк
П., Даценко Л., Капіруліна С.,
Курач Т., Бродовська О.).

А також 13 оновлених версій
підручників, що потребують
перевидання: «Алгебра» (Про�
копенко Н., Захарійченко Ю.,
Кінащук Н.), «Геометрія» (Єр�
шова А., Голобородько В.,
Крижановський О., Єршов
С.), «Російська мова» (Балан�
дина Н.), «Англійська мова»
(Буренко В.), «Німецька мова»
(Сотникова С.), «Основи здо�
ров’я» (Тагліна О.), «Хімія»
(Григорович О.), «Біологія»
(Задорожний К.), «Фізика»
(Бар’яхтар В., Довгий С.), «Гео�
графія» (Довгань Г., Стадник
О.), «Українська література»
(Борзенко О., Лобусова О.),
«Російська мова» (Баландіна
Н., Крюченкова Ю.).

Усі підручники мають інтер�
нет�підтримку та методичний
супровід.

А К Т У А Л Ь Н О

.

В И Д А Н Н Я

У видавництві «Либідь» за під!
тримки Міжнародного фонду
«Відродження» вийшло продов!
ження Антології сатири і гумору
української діаспори «Право на
сміх». Друга книга називається
«Гумористика «Мітли» і «Кома!
ра/Їжака».

Упорядкування антології, на�
писання передмов і до всієї «ко�
горти» книжок і до кожного тому
здійснив видатний літературо�
знавець, майстер слова академік
НАН України, Герой України
Іван Дзюба. 

Дві особливості 
гумористичного потоку

Про початок виходу Антології
сатири і гумору української діас�
пори «Право на сміх» – глобаль�
ного проєкту, який відкриває
незвіданий пласт української
культури, що розвивалася за
кордоном, а саме – сатири  і гу�
мору – ми розповідали в одному
з чисел «Світу» (№ 17—18 від
2020 року). Тоді йшлося про
унікальний сатирико�гуморис�
тичний журнал «Лис Микита»,
який видавався (спочатку — в
Європі а потім переїхав до
США) понад 40 років (з 1948 по
1990) колишнім львів’янином,
карикатуристом, в еміграції –
засновником, автором і редакто�
ром цього популярного часопису
— Едвардом Козаком. 

Серед публікацій уже першо�
го «лисячого» номера читаємо
листа, наче, від переселенця, що
опинився в одній «полуднево�
американській республіці»: «Не
дають нам вороги лукаві збуду�
вати державу на власній землі, —
пише автор, — то ми тепер
скрізь, по всьому світі будемо за�
кладати Україну».

В одній із «полуднево�амери�
канських республік», а саме  —
Аргентині, і народився ілюстро�
ваний журнал сатири і гумору
«Мітла». І він, як і інші видання
за межами України, активно,
гостро і дотепно розбудовував
Україну в душах і конкретному
житті, побуті, умовах пересе�
ленців. 

Те ж саме робив і двотижне�
вик сатири, карикатури і гумору
«Комар/Їжак», який у перші по�
воєнні роки виходив у Німеч�
чині, а потім у Канаді та США. 

Упорядник помітив дві харак�
терні особливості «українсько�
діаспорного гумористичного по�
току». Перша: «навряд чи можна
згадати хоч одну діаспору, крім
української, яка б повноцінно
володіла майже всіма відомими у
світовій літературі жанрами гу�
мористики». (Літературозна�
вець, історик літератури Ігор Ка�
чуровський, на якого поси�
лається Іван Дзюба, налічує 12
таких жанрів). А друга особ�
ливість та, що «він охопив усі
континенти планети, за винят�
ком, хіба, Африки, хоч і це пи�
тання осмислення для наступ�
них дослідників. Європа,
Північна Америка, Південна
Америка, Австралія… Скрізь ви�

ходили українські гумористичні
журнали або інші гумористичні
видання, позначені як ук�
раїнським менталітетом, так і
далеко не українською ре�
альністю країни, де українці шу�
кали собі притулку».

Мете «Мітла»
Журнал «Мітла» виходив у Бу�

енос�Айресі з 1948 по 1976 рік у
видавництві Юліяна Середяка, а
поширювався — серед діаспор�
ної спільноти у Європі, США,
Австралії. Майже три десятки
років його існування вмістили в
себе багато подій — як в країнах,
де мешкала діаспора, так і в Ра�
дянському Союзі, за життям в
якому пильно стежили відлучені
від рідної землі.  

Ось, наприклад, поетично�са�
тиричний екскурс поствоєнни�
ми роками Івана Евентуального,
якого знають ті, хто читав пер�
ший том про «Лиса Микиту».
Уривок з вірша «Нарадоманія», в
якому йдеться про те, як ділили
світ переможці.

Починали в Тегерані
Присягались на корані
Роздушити гітлеризм,
Як брудний занадто «ізм».
Згодом радились у Ялті
(В свідки взявши хрест на

Мальті)…
…Над всесвітніми ділами
Довго думали в Потсдамі,
А у висліді пожер
Шість держав СРСР.
Про долю тих, хто повернувся

в Радянський Союз — замальов�
ка «Лист з СССР». 

«Григорій Капуста більш двад�
цяти років проживав у Арген�
тині, — пише безіменний автор.
– За цей час доробився невелич�
кого майна». Мав хатину, свою
справу. Але не тішило його таке
життя, бо «захопився прогресом
в СССР, про який начитався в
тутешніх комуністичних газе�
тах». Захотів «жити вільним жит�
тям совєтського громадянина».
Непросто це йому було, але
одержав радянську візу. Спродав
усе своє майно. У місцевому
клубі ім. Маяковського справи�
ли йому урочисте прощання, пе�
редали вітання «батькові всіх
трудящих» і попросили написа�
ти, як добереться, про все, як
там є…

Нарешті через 8 місяців гро�
мада отримала листа. Григорій
писав, що Радянська влада
зустріла його як рідного сина,
тут прекрасне життя, їжі, одягу,
взуття – повні крамниці, і бу�
динки, і авто, і телевізори, тож
«не вірте брехунам�фашистам, а
клопочіться про дозвіл і їдьте
сюди, в Україну!». «А тільки не
забудьте купити собі і своїм
дітям валізи», — і називає адресу,
де це найкраще зробити…

Послухали новоспеченого ра�
дянського громадянина, пішли
до вказаного магазину, а там –
«похоронне бюро, де продають
труни».

…Звичайно, тематична паліт�
ра «Мітли» — більш різно�
манітна, ніж те, про що свідчать
наші приклади. І писали в жур�
налі не тільки про далекий СРСР,
а й про сварки та диспути між
політично різними групами (ук�
раїнці скрізь однакові!), і про гу�
мор і сатиру в УПА, про по�
встанські «частушки», і про ство�
рення в 1944 році журналу «Ук�
раїнський перець», на противагу
якому «відновляють у Києві гу�
мористичний журнал «Червоний
перець», пізніше просто «Пе�
рець». Для чого «спроваджують із
заслання відомого українського
гумориста Остапа Вишню й на�
казують йому писати гуморис�
тичні фейлетони проти ук�
раїнського визвольного руху».

Бачимо серед авторів і дійо�
вих осіб Богдана Лепкого, Васи�
ля Барку, Ганну Черінь, інших
письменників, котрі опинилися
в діаспорі. Звертаючись напере�
додні 1975 року до читачів, ви�
давництво Юліяна Середяка, що
видавало і календар�альманах з
однойменною назвою, пише:
«Гумор і сатира – як вияв творчої
наснаги вільної людини – не
можна замкнути в параграфах
цензури… У вільному світі,
скрізь, де живуть українці, про�
цвітає вільний гумор і сатира, що
дозволяє посміятись з власних і
чужих хиб, що дозволяє посмія�
тись не раз крізь сльози…»  

Як поєднати 
Комара з Їжаком?

Для видавців двотижневика
сатири, карикатури і гумору,
який з 1946 по 1949 рік виходив у
Німеччині, у видавництві «Ви�

давнича спілка «Скоморох», то
не було проблемою. Їхнє гасло:
«Кусає і коле двічі у місяць». З
1949 року журнал виходив в Ка�
наді та США: видавництво
І.Тиктора, під редагуванням
М.Левицького. Як зазначає ака�
демік Іван Дзюба, журнал нама�
гався продовжити традиції
львівського «Комара» (1933 –
1939). На його сторінках друку�
ються злободенні теми – гос�
трим пером, сатиричні вірші, па�
родії, епіграми…

«Однак наша ціль не є тільки
«гумор для гумору», …але хочемо
легкою усмішкою взяти на
вістря шпильок «Їжака» деякі
явища нашого… життя», — на�
писано від імені редакції видан�
ня перед виходом журналу 1946
року.

А у жартівливому свідоцтві
про народження Їжака сказано,
що характер у нього – справед�
ливий, непідкупний, жартівли�
вий, добрячий, але дуже шпиль�
куватий. Особливі ознаки: про�
нирливий, пронизливий і не�
втомний. 

У 1947 році ми вже бачимо
спільний «продукт»: «Запрото�
рений Комар/Їжак». З’являється
більше політичної сатири. На�
приклад, сатиричне досліджен�
ня «Холуй (Матеріял до історії і
психології холуїзму)», сатиричне
передбачення: «Ленін перед на�
родним судом» (Слідчий запитує
його: «Чи ти не писав, що Моск�
ва є тюрмою народів?»). Дру�
кується багато гострих карика�
тур – проти тоталітаризму, того�
часних компартійних лідерів,
про життя українців – і в Ра�
дянському Союзі, і на чужині. 

«У рідних землях порівнюва�
ли моє жало до операційного
лянцета хірурга, — писалося в
журналі. – І зовсім правильно,
бо причинитися, в міру моїх
скромних сил, до оздоровлення
нашого національного організму
– це ж було, є і буде моє єдине
завдання».

І «Мітла», і «Комар/Їжак»
сприяли «оздоровленню націо�
нального організму» з усіх своїх
сил і талантів. 
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