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2 стор.  Про співпрацю з
машинобудівниками та
дослідження давньої
історії

3 стор. Чому 14 липня мене
не буде на французькому
святі в Мистецькому 
Арсеналі
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Зустріч відбувалася в Офісі глави держави і тривала більш як
дві години. Про неї розповів на липневому засіданні президії НАН
України академік Борис Патон. У розмові з Володимиром Зеленсь'
ким взяли участь також перші віцепрезиденти НАНУ академіки
Антон Наумовець та Володимир Горбулін, головний учений секре'
тар НАНУ академік Вячеслав Богданов.  

Борис Євгенович відзначив, що зустріч відбувалася «в дружній ат'
мосфері». Глава держави виявив зацікавленість станом та перспекти'
вами розвитку вітчизняної науки й, зокрема Національної академії на'
ук України. Він запитав, яку допомогу науковцям може надати держа'
ва і як заохотити молодих учених працювати на Батьківщині, а не за
кордоном. «У нас непроста ситуація і багато пріоритетів, — зазначив
Володимир Зеленський, але я не хочу бути президентом, який каже,
що поки війна не закінчиться, ми нічим не займатимемся. Проблеми
треба вирішувати паралельно, інакше Україна не розвиватиметься». 

Під час зустрічі, як зазначив Борис Патон, обговорювались ключові
проблеми розвитку Української держави, академіки надали аналітичні
матеріали з пропозиціями щодо розв’язання цих проблем. Йшлося про
наукове вирішення проблем енергетичної безпеки України та розвитку
вітчизняного агропромислового комплексу. Академік Володимир Гор'
булін розповів главі держави про роботи вчених НАН України з оборон'
ної тематики та пропозиції Академії щодо розвитку вітчизняного обо'
ронно'промислового комплексу. Академік Антон Наумовець поінфор'
мував Президента України про перспективні науково'технічні розроб'
ки, призначені для задоволення потреб галузей національної економіки.  

Президент України підкреслив, що очікує серйозної допомоги від
НАН України у розвитку наукових досліджень і розв’язанні ор'

ганізаційних завдань. Він висловив думку про те, що його Офісу та
Національній академії наук України потрібно спільно призначити
особу, яка здійснюватиме конкретну роботу зі зв’язку Академії з
Офісом та запропонував надати пропозиції щодо такої кандидату'
ри. «Ми вважаємо, що це дуже цікава пропозиція, та цілком підтри'
мали її. Ми повинні зробити це у найближчий термін», — уточнив
президент НАН України. 

Борис Патон повідомив, що Володимир Зеленський  цікавився та'
кож організацією нових досліджень. «Ми з Володимиром Павловичем
Горбуліним обговорили це питання, — сказав він, — і вносимо на роз'
гляд – спочатку в нашій Академії, а потім і владних структур – питан'
ня про організацію нового інституту щодо національної безпеки, еко'
номіки і так далі. Володимир Павлович хоче і буде цим займатися».  До
офісу Президента будуть надіслані пропозиції щодо цього «дуже важ'
ливого» питання». 

На зустрічі було обговорено шляхи поліпшення фінансового за'
безпечення діяльності Академії наук та залучення до наукових уста'
нов молодих дослідників. Президенту України було передано листа
щодо фінансування НАН України наступного року.

Володимира Зеленського запросили побувати в академічних ус'
тановах НАН України. Зокрема, він висловив бажання відвідати
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України. 

«У цілому, — наголосив Борис Патон, — можемо запевнити, що
ця зустріч була дуже цікавою та змістовною», «ми вийшли з цього
засідання із розумінням того, що Президент України дійсно хоче і
допомогти, й одержати від нас серйозну допомогу щодо розвитку
науки і наукових досліджень і організаційних питань».  

Проблеми слід вирішувПроблеми слід вирішуваати паралети паралельнльно,о,
щоб Ущоб Україна розвивкраїна розвивалааласяся

Про це говорив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі 
з керівництвом Національної академії наук України

100 днів НАЗЯВО.
«Політ» нормальний?

Перші пілотні акредитації
освітніх програм, успішне про�
ходження яких у майбутньому
даватиме можливість універси�
тетам видавати дипломи дер�
жавного зразка, мають початися
вже в жовтні. Про це йшлося на
пресконференції щодо 100 днів
роботи новоствореного Нац�
агентства із забезпечення якості
вищої освіти в Українському
кризовому медіа�центрі. 

Міністр освіти і науки Лілія
Гриневич, яка взяла участь у
пресконференції, нагадала,
що МОН кілька разів намага�
лося запустити НАЗЯВО, і ли�
ше з третього разу це вдалося.  

«Національне агентство –
це совість вищої освіти. Я за�
доволена, що теперішній склад
Агентства складається з лю�
дей, які володіють питанням
якості вищої освіти та мають
добру репутацію. Головне зав�
дання зараз – встановлення
прозорих, зрозумілих правил,
за якими працюватиме Агент�
ство», — зазначила міністр.  

Одним із найважливіших для
роботи Нацагентства доку�
ментів є Положення про поря�
док акредитації освітніх про�
грам. «Цей документ представ�
ляє абсолютно іншу філософію
якості та акредитації – ми про�
понуємо співпрацю з універси�
тетами, ми не контролюємо та
не нависаємо, — підкреслив го�
лова Національного агентства
Сергій Квіт. — Ключове слово –
довіра: довіра між університе�
том та Агентством, але й довіра
між студентами та адмініс�
трацією. Це шлях до збільшен�
ня конкуренції між вишами.
Ми розвиваємо університетсь�
ку автономію, оскільки заклади
мають академічну автономію,
яку можна порівняти з амери�
канськими університетами, але
ці можливості треба капіталізу�
вати. Одне з наших завдань –
університетські рейтинги. Рано
чи пізно вони вплинуть на еко�
номіку розвитку університетів».

Михайло Винницький, го�
лова Секретаріату НАЗЯВО,
розповів про те, що секретаріат
Нацагентства отримав 3829 ан�
кет від осіб, які бажають стати
експертами з акредитації, – з
них 449 — від студентів. Під час
наступних кількох тижнів з
усіма кандидатами проведуть
телефонні інтерв’ю, а далі —
кожний пройде спочатку он�
лайн, а далі очне навчання й
тестування. Очільники Нац�
агентства очікують, що отри�
мають пул з приблизно 2,5 ти�
сяч сертифікованих експертів.  

Під час зустрічі
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А до кінця року їх буде 15. Про це роз�
повіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич,
перебуваючи в Сумському національному
аграрному університеті. 

«І навіть значно багатші країни, ніж Ук�
раїна, йдуть шляхом створення мережі таких
центрів. Ми обираємо кращі університети в
певній сфері і саме там розміщуємо лабора�
торії, які стають центрами, куди приїхати для
проведення досліджень і вимірювань можуть

науковці з інших вишів та наукових інсти�
тутів», – зазначила Лілія Гриневич. 

Ця програма була започаткована 2018�го
року. Того ж року було створено ЦККНО
«Лабораторія екологічного землеробства та
природокористування» в Сумському
національному аграрному університеті. 

Основні напрями досліджень, які тут
здійснюються: визначення вмісту важких
металів у ґрунті; у природних та стічних во�

дах; визначення вмісту нітратів у продукції
рослинництва; вмісту кисню у воді та стічних
водах; оцінка рівня радіаційного забруднен�
ня тощо. 

У центр вкладено 4 млн гривень. 3,5
мільйони – цільові кошти МОН, а ще 500 ти�
сяч – кошти СумНАУ. А загалом на проєкт зі
створення центрів торік було передбачено 33
млн. грн та ще 33 – 2019�го. На 2020 рік пла�
нується 56 млн. грн.

Створено десять Центрів колективного користування науковим обладнанням в університетах



Велетні енергомашу, яким
немає аналогів у світі

На засіданні Президії НАН
України було розглянуто дві до�
повіді. 

Про «Науково�технічні роз�
робки Інституту проблем маши�
нобудування імені А.М. Підгор�
ного НАН України в галузі су�
часної енергетики та високотех�
нологічного машинобудування»
розповів директор інституту
член�кореспондент НАН Украї�
ни Андрій Русанов.  

Енергетичне машинобудуван�
ня — один з пріоритетних на�
прямів наукових досліджень Інс�
титуту. Тут працює наукова шко�
ла з газогідродинаміки проточ�
них частин турбомашин. Її пред�
ставники розробили теорію ма�
тематичного моделювання про�
сторових в’язких течій рідини і
газу на основі чисельного інтег�
рування осереднених рівнянь
Нав’є�Стокса (Рейнольдса) з
урахуванням реальних властиво�
стей робочих тіл. Запропоновано
методи, що дозволили здійсню�
вати не тільки фундаментальні
дослідження з вивчення зако�
номірностей гідрогазодинаміч�
них процесів, а й прикладні роз�
робки з підвищення ефектив�
ності турбомашин різних типів.
Програмне забезпечення впро�
ваджено на низці провідних під�
приємств. Зокрема, роботи Інс�
титуту  виконувалися спільно із
Запорізьким машинобудівним
конструкторським бюро «Про�
грес» імені академіка О.Г. Івчен�
ка, харківських — ПрАТ «Турбо�
газ» і АТ «Турбоатом».  

Одним із шляхів прискорення

процесу впровадження резуль�
татів досліджень в інженерну
практику є реалізація договорів
про співробітництво між НАН
України та провідними вітчизня�
ними підприємствами. Так, в
рамках Генеральної угоди про
співпрацю між Академією та
флагманом вітчизняного енерго�
машинобудування АТ «Турбо�
атом» було розроблено нову над�
потужну турбіну для АЕС і нові
гідротурбіни. Такі ротори діамет�
ром від 4 до 5 метрів, масою 200
тонн не мають аналогів у світі.   

Про ці та інші факти говорили
учасники обговорення — член
дирекції ПАТ «Центренерго»
Владислав Сагір, перший за�
ступник головного конструктора
парових турбін АТ «Турбоатом»
Микола Гришин, заступник го�
ловного інженера – головний
конструктор ПАТ «Турбогаз» Ар�
кадій Бурняшев та перший віце�
президент НАН України, голова
секції фізико�технічних і мате�
матичних наук НАН України
академік Антон Наумовець.  

Президія НАН України наго�
лосила, що, беручи до уваги ком�
плексний характер робіт у сфері
енергомашинобудування, доціль�
но залучити до їх виконання й ус�
танови інших відділень, зокрема
механіки, фізико�технічних про�
блем матеріалознавства тощо.
Для цього було б доречно про�
вести до кінця року у Харкові
виїзне засідання Координаційної
ради із співпраці між НАН Ук�
раїни та АТ «Турбоатом».

Від античної цивілізації до
європейської ідентичності

Із доповіддю «Сучасні архео�
логічні відкриття в Національ�
ному історико�архітектурному
заповіднику «Ольвія» НАН Ук�
раїни» виступила керівник
Ольвійської археологічної екс�
педиції Інституту археології
НАН України, заступник дирек�
тора з наукової роботи Інститу�
ту, завідувач відділу археології
Нижнього Побужжя Національ�
ного історико�архітектурного
заповідника «Ольвія» НАН Ук�
раїни доктор історичних наук
Алла Буйських. 

Україна – одна з небагатьох
країн Європи, на теренах якої
розташовуються археологічні

пам’ятки античної культури від
VII ст. до н.е. до початку V ст.
н.е., зазначила промовець. Ан�
тична цивілізація – це база, на
якій сформувалася візантійська
культурна традиція. Остання ж,
маючи в основі релігійно�етич�
ний концепт християнського
православ’я, заклала фундамент
сучасної української культури.
Саме такий культурно�історич�
ний ланцюг і сформував євро�
пейську ідентичність України. 

Серед античних пам’яток Ук�
раїни, що охоплюють північне
узбережжя Чорного моря, одни�
ми з найвизначніших є Борис�
фен (поселення на о. Березань)
та Ольвія, що в Очаківському
районі Миколаївської області.
На відміну від багатьох інших ан�
тичних міст Чорноморського ба�
сейну, ці пам’ятки не містять се�
редньовічного культурного шару
і не перекриті сучасними міста�
ми. Відтак вони є безцінними
пам’ятками археологічної науки.
Сучасні уявлення про освоєння
античними греками узбережжя
Чорного моря багато в чому
сформувалися саме завдяки ви�
вченню Борисфену та Ольвії. 

Ольвійську експедицію було ут�
ворено практично разом з Інститу�
том археології АН УРСР в 1936 р.
До того часу Ольвію досліджувала
імператорська археологічна комі�
сія (1898—1917 рр.), Інститут істо�
рії матеріальної культури (1924 р.).
Від 1925 р. пріоритет у дослідженні
перейшов до українських архео�
логів і з перервою на 1941—1945 рр.
триває і сьогодні. Ольвія перебуває
під охороною держави з 1921 р., у
1926 р. було створено археологіч�
ний заповідник, який наприкінці
1930�х рр. передано до Академії на�
ук УРСР, а в 1944 р. поновлено йо�
го статус як структурного під�
розділу Інституту археології НАН
України. Через непересічне зна�
чення для світової культури і науки
Історико�археологічний заповід�
ник «Ольвія» в 2002 р. набув стату�
су національного. 

Проблематику дослідження
Ольвії та о. Березань виклали
вчені Інституту археології НАН
України за останні півстоліття у
понад сотні індивідуальних і ко�
лективних монографій та збір�
никах статей, серед яких най�
визначнішими є праці члена�ко�

респондента НАН України С.Д.
Крижицького.  

За результатами сучасних
досліджень українських архео�
логів здійснено видатні відкрит�
тя. Зокрема, в Борисфені розко�
пано Керамік – район ке�
рамічних майстерень із гончар�
ними горнами й численним роз�
битим посудом усередині — VI
ст. до н.е. В Ольвії відкрито
Південний теменос – культову
ділянку із залишками двох
храмів і вівтарів, на якій
здійснювалося вшанування бо�
гині Афродіти, котра була па�
тронесою грецької колонізації
Північно�Західного Причорно�
мор’я в VI ст. до н.е. 

У 2013—2014 рр. за підтримки
Німецького дослідницького това�
риства й Університету імені Ґете
Франкфурта�на�Майні створено
міжнародний проект із вивчення
раннього періоду Ольвії та її про�
сторового розвитку. З 2016 р. до
міжнародної співпраці долучився
Національний музей у Варшаві.
Завдяки міжнародним проектам
Ольвія вивчається сучасними
неінвазивними методами. Зокре�
ма, здійснено сучасну геофізичну
зйомку заповідника та його некро�
поля, відкрито найбільш ранню в
Ольвії фортифікаційну систему від
кінця VI ст. до н.е. Завдяки скану�
ванню поверхні міста георадаром
дослідники наблизилися до з’ясу�
вання ще одного питання – про
театр в Ольвії. Ця надважлива
складова «політичної архітектури»
була маркером політичної авто�
номії античного поліса.  

Роботи за проектом із Націо�
нальним музеєм у Варшаві стосу�
ються  пізнього періоду існування

Ольвії. Як античне місто вона
припинила своє існування після
«готських війн» ІІІ ст. н.е., а від
другої половини IV до початку V
ст. н.е. там розташовувалися посе�
лення Барбарикуму, що виникло
на уламках Римської імперії у
Західній і Центрально�Східній
Європі. Це відкриття суттєво ко�
ригує сучасні уявлення про істо�
ричний та політичний розвиток
Північно�Західного Причорно�
мор’я на початку І тис. н.е. 

Після поновлення 2016 р. у за�
повіднику наукового відділу «Ар�
хеологія Нижнього Побужжя»,
здійснюється паспортизація від�
критих за останнє століття неру�
хомих пам’яток. Активізовано
спільні наукові дослідження з
Миколаївським педагогічним
університетом імені В.О. Сухо�
млинського, започатковано між�
народну конференцію «Ольвій�
ський форум». На базі запо�
відника археологічну та музейну
практику щорічно проходять ук�
раїнські й німецькі (з Франкфур�
та�на�Майні) студенти.

Участь в обговоренні доповіді
взяли завідувач сектору Націо�
нального музею історії України
Сергій Діденко, директор Центру
пам’яткознавства НАН України
та Українського товариства охо�
рони пам’яток історії та культури
Олена Титова, почесний дирек�
тор Інституту археології НАН Ук�
раїни академік Петро Толочко й
академік�секретар відділення іс�
торії, філософії і права НАН Ук�
раїни, директор Інституту історії
України академік Валерій Смолій.
Вони відзначали, що дослідження
в Національному історико�архео�
логічному заповіднику «Ольвія» є
вкрай перспективними і містять
значний науковий потенціал для
розвитку української та світової
археологічної науки. На цьому тлі
актуальною залишається необ�
хідність державної підтримки до�
слідницької діяльності Інституту
археології НАН України, подаль�
ше поліпшення взаємодії учених
археологів і фахівців з природни�
чих наук для інтенсифікації су�
часних досліджень вивчення ан�
тичної культури та її ролі в історії
України. 

За матеріалами секретаріату
Президії НАН України 
та пресслужби НАНУ

На базі Одеського національ�
ного політехнічного універ�

ситету відбулася XXIV Міжнарод�
на науково�практична конфе�
ренція «Проблеми і перспективи
інноваційного розвитку еко�
номіки в контексті інтеграції Ук�
раїни в Європейський науково�
інноваційний простір», організа�
торами якої виступили Державна
установа «Інститут досліджень на�
уково�технічного потенціалу та
історії науки ім. Г.М. Доброва
НАН України» та Одеський на�
ціональний політехнічний універ�
ситет за підтримки Міністерства
освіти і науки України, Націо�
нальної академії наук України.
Партнерами конференції висту�
пили Український союз промис�
ловців і підприємців, ГО «Агенція
європейських інновацій», проєкт
«Академія сучасного політика»,
Наукова рада з наукознавства
Міжнародної асоціації академій

наук. А учасниками форуму стали
фахівці Міністерства освіти і на�
уки України, наукових установ та
закладів вищої освіти, представ�
ники громадських організацій та
суб’єктів підприємництва. Зага�
лом впродовж трьох днів в очному,
дистанційному та онлайн форматі
в обговоренні важливих тем взяли
участь понад 100 фахівців з Ук�
раїни, а також Білорусі та Китаю.

На початку роботи конференції
її учасників привітали президент
НАН України академік Борис Па�
тон та заступник міністра освіти і
науки України, доктор фізико�ма�
тематичних наук Максим Стріха. З
промовами, що стосувалися акту�
альних питань розвитку сфери
інноваційної діяльності виступили
директор Інституту бізнесу, еко�
номіки та інформаційних техно�
логій Одеського НПУ Світлана
Філиппова, державний експерт
директорату інновацій та трансфе�

ру технологій МОН Андрій Пет�
ровський, заступник директора
ДУ «Інститут досліджень науково�
технічного потенціалу та історії
науки ім. Г. М. Доброва НАН Ук�
раїни» В’ячеслав Соловйов, ди�
ректор ГО «Інститут еволюційної
економіки» Ігор Макаренко. 

Основну увагу в обговоренні
тематики було приділено питан�
ням інноваційного розвитку та
технологічної модернізації еко�
номіки України, активізації стар�
тап�руху та академічного підпри�
ємництва в закладах вищої освіти,
необхідності залучення додатко�
вих фінансових ресурсів для ре�
алізації перспективних іннова�
ційних проектів, забезпечення
охорони об’єктів права інтелекту�
альної власності. Йшлося, зокре�
ма, про створення та розвиток
міжрегіональної мережі трансфе�
ру технологій для забезпечення
передачі технологічних рішень та

розробок з академічного середо�
вища в реальний сектор еко�
номіки. Акцентувалася увага на
важливості налагодження взаємо�
дії влади, науки та бізнесу для за�
безпечення комерціалізації ре�
зультатів наукових досліджень. 

Значну увагу учасники конфе�
ренції приділили тематиці розбу�
дови національної та регіональних
інноваційних систем (з активним
залученням місцевих закладів ви�
щої освіти та наукових установ), а
також проблемам та перспективам
розвитку інноваційної інфра�
структури в регіонах України.

Підсумовуючи обговорення,
промовці зосередилися на шляхах
реалізації висловлених рекомен�
дацій, зокрема, впровадженні
концепції смарт�спеціалізації ре�
гіонів, врахуванні реальних умов
сприйняття економікою України
інноваційного інструментарію
розвитку, стимулюванні вітчизня�

них суб’єктів господарювання до
широкого використання інфор�
маційно�комунікаційних техно�
логій у своїй діяльності тощо.

За результатами конференції
видано збірник матеріалів із теза�
ми виголошених доповідей ук�
раїнською, російською та англій�
ською мовами, який буде доступ�
ний для ознайомлення на сайті
ДУ «Інститут досліджень науко�
во�технічного потенціалу та іс�
торії науки ім. Г. М. Доброва
НАН України».  

Андрій ПЕТРОВСЬКИЙ, 
державний експерт директорату

інновацій та трансферу 
технологій МОН України

Олена ВОВЧЕНКО, 
молодший науковий співробітник

ДУ «Інститут досліджень 
науково'технічного потенціалу

та історії науки 
ім. Г. М. Доброва НАН України»
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Про співпрацю з машинобудівниками та дослідження давньої історії
П Р Е З И Д І Я  Н А Н  У К Р А Ї Н И  Р О З Г Л Я Н У Л А

Н А  Ч А С І

Як досягти інноваційного розвитку та економічного зростання?  

Андрій РУСАНОВ

Алла БУЙСЬКИХ



Ключові депутати 
Європарламенту 

перемагають на виборах

Політичні експерти називають
вибори в ЄС голосуванням за
зміни взагалі, але для Horizon
Europe голосування призвело до
того, що більшість ключових
фігур переобрані і, ймовірно, про�
довжать роботу у програмі. Так
Єжи Бузек, колишній польський
прем’єр�міністр і нинішній голова
комітету, що опікується Horizon
Europe, повернувся до парламен�
ту. Те саме стосується двох законо�
давців – з Німеччини (Крістіан
Елер) та Румунії (Дан Ніку).

Кілька інших членів Комітету з
промисловості, досліджень та
енергетики (ITRE) також повер�
нулися на свої місця. Це румунсь�
кий консерватор Крістіан Буйой
та «зелений» міністр Європи
Рейнхард Бютікофер з Німеччини.
Заступник голови Патріція Тоя з
Італії також зберегла своє місце.

Є, звичайно, і зміни. Заступ�
ник голови ITRE і давній критик
дослідницьких програм ЄС,
німецький представник Г. Хен�
кель вирішив не балотуватися на
другий термін. Лев Вірінк з
Бельгії, Ешлі Фокс і Клер Муді з
Британії, і Якоп Далунде зі
Швеції втратили свої місця.

Тож кілька новообраних депу�
татів Європарламенту можуть ста�
ти кандидатами на вільні посади
ITRE: це французький океано�
граф П’єр Карлескінд, Марія Да
Граса Карвалью з Португалії, ко�
лишній член Європарламенту та
один з головних розробників
Horizon 2020. Ексміністр науки
Португалії, Карвалью, що
закінчив свій перший термін у
2014 році, повертається до парла�
менту з обіцянкою забезпечити
більший бюджет для Horizon

Europe. Крім того, Каталін Цзех і
Анна Донат з Угорщини отримали
місця у списку опозиційної партії
Momentum, нового політичного
руху, який виступає за подвоєння
витрат ЄС на дослідження та
інновації, а також на створення в
ЄС механізму виконання зо�
бов’язань із збільшення витрат на
НДДКР до трьох відсотків ВВП.

Експерти Єврокомісії 
проведуть експертизу

Експерти Об’єднаного дослід�
ницького центру Європейської
комісії (JRC) проведуть дослід�
ження української екосистеми
трансферу технологій та інно�
ваційної діяльності й нададуть ре�
комендації уряду України. Про це
йшлося на зустрічі делегації JRC з
представниками МОН, Мінеко�
номрозвитку, Мінкульту, наукових
установ, вишів, стартапів та біз�
нес�асоціацій. 

Дослідження передбачає огляд
політики в сфері трансферу техно�
логій, інтелектуальної власності та
інноваційної діяльності 12 країн�
сусідів Європейського Союзу. JRC
здійснює його за допомогою
зовнішніх експертів. Дослідження
відбудеться за 3 напрямами: про�
цеси передачі технологій та знань;
фінансові інструменти (зокрема,
пільги) та розбудова інноваційних
екосистем.

Для дослідження всіх 12 країн
(Молдова, Грузія, Білорусь,
Вірменія тощо) застосовується
однакова методика. Такий підхід
дозволить співставити результати
країн�учасниць між собою. 

«З огляду на те, що зв’язок між
Європейським Союзом та Ук�
раїною щодня посилюється, Ук�
раїна є важливою частиною
дослідження», – наголосив на�
чальник сектору JRC Алессандро
Фазіо. 

За підсумками дослідження
JRC представить публічний звіт,
який описуватиме стан екосисте�
ми трансферу технологій в Ук�
раїні. Він також акцентуватиме
увагу на тому, які механізми дер�
жавної політики працюють, а які –
ні, які потреби і складнощі вини�
кають у вишів, наукових установ та
представників бізнесу, надаватиме
рекомендації уряду щодо заходів
для розбудови екосистеми транс�
феру технологій в Україні. 

Кожний шостий проєкт —
зі сфери «зелених»

технологій 
Спільна підтримка проєктів з

енергоефективності та «зелених»
технологій, розвиток інновацій�
ного підприємництва та культури
інновацій у закладах освіти і на�
укових установах — такі напрями
співпраці передбачені Меморан�
думом, який підписали представ�
ники МОН та ГО «Українська ме�
режа енергетичних інновацій
«Грінкубатор». 

«Щороку в Україні збільшу�
ється кількість інноваційних
проєктів та стартапів, пов’язаних
з «зеленими» технологіями, під�
вищенням показників енерго�
ефективності та захистом довкіл�
ля. Приміром, кожен шостий
проєкт, що подається на Всеук�
раїнський фестиваль інновацій,
належить саме до сфери «зеле�
них» технологій», – зазначив
представник директорату інно�
вацій та трансферу технологій
МОН Віталій Чернюк. 

Меморандум також передба�
чає співпрацю в розвитку стартап
екосистеми в Україні, обмін
інформацією з питань інновацій�
ної діяльності, удосконалення за�
конодавства у сфері трансферу
технологій тощо. 

«Ми віримо в підприємниць�

кий талант нашої молоді і переко�
нані, що Україна має стати клю�
човим осередком «зелених» інно�
вацій в Центральній та Східній
Європі. Тому наш пріоритет – до�
помога яскравим проєктам у
сфері, що може забезпечити тех�
нологічний прорив в секторі
енергетики, сталого розвитку та
екоінновацій», – підкреслив
співзасновник «Грінкубатор» Ро�
ман Зінченко. 

Хороша людина – 
це професія!

У Харкові відбулася п’ята
Національна (не)конференція
EdCamp. Спільнота відповідаль�
ного вчительства EdCamp Ukraine
— це найбільш незалежний осві�
тянський рух в Україні, до нього
вже приєдналися 20 000 педагогів.
На щорічні (не)конференції
EdCamp Ukraine з’їжджаються
сотні вчителів з різних куточків
світу. Нинішнього року до Харко�
ва приїхали понад 1000 освітян та
експертів із освіти й суміжних га�
лузей з України та ще 20 країн. Ос�
новна тема (не)конференції —

«Хороша людина. Зрощуємо в Ук�
раїні», а ключовими питаннями
були: збереження та розвиток ре�
форми Нової української школи,
підвищення статусу вчителів та
вчительок для суспільства та са�
мих себе та початок впроваджен�
ня в Україні системи соціально�
емоційного та етичного навчання
SEE Learning.  Програму SEE
Learning, пілотуватимуть вже цьо�
горіч у 25 школах України.

Ключовими спікерами ниніш�
ньої (не)конференції стали мі�
ністр освіти і науки України Лілія
Гриневич,  представник фінського
проекту підтримки Нової ук�
раїнської школи «Навчаємося ра�
зом» Арто Ваахтокарі, науковець
CERN Джованні Порчелланна,
старша радниця з освіти в Інсти�
туті Тоні Блера, координаторка
освітньої програми Generation
Global (Велика Британія) Джо
Мелон та інші.  

У межах (не)конференції
EdCamp Лілія Гриневич також ви�
ступила у форматі відвертої роз�
мови «100 і одне запитання про
освіту».
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Страсбурзька поразка 24 черв�
ня поставила не лише нові

тяжкі виклики перед українсь�
кою дипломатією і перед тими,
хто ухвалює державні рішення
на найвищому рівні. Непрості
запитання постали й перед зви�
чайними українськими громадя�
нами, які змушені здійснювати
болючу переоцінку свого став�
лення до тих, хто ще вчора зда�
вався надійними й шляхетними
партнерами і союзниками в об�
стоюванні європейських ціннос�
тей, що за них українці заплати�
ли впродовж минулих років без�
прецедентно високу ціну. І ми,
на жаль, не можемо не пам’ята�
ти, що конструкторами капіту�
ляції ПАРЄ перед Путіним були
саме Франція та Німеччина (у
«прагматичній» позиції верхівки
Італії та низки інших держав
жодних сумнівів не було й
раніше).

Численні українські про�
фесіонали й люди вільного фаху
(зокрема, й науковці, письменни�
ки, митці тощо), що багато кон�
тактують як із європейськими
державними інституціями, так і зі
структурами громадянського
суспільства, сьогодні шукають
відповіді: як те, що сталося, має
модифікувати дотеперішні моделі
взаємодії. Контрпродуктивно бу�
де удавати, наче нічого не стало�
ся. І не менш контрпродуктивно
– перейти від учорашньої іде�

алізації до розпачу й ворожості
зрадженого.

Переді мною особисто це пи�
тання вперше гостро постало з от�
риманням традиційного щоріч�
ного запрошення на прийняття,
організовуване французькою ам�
басадою до Дня взяття Бастилії 14
липня. Була спокуса просто тихо
зігнорувати це запрошення. Але,
по болючих ваганнях, я надіслав
пані послові Ізабель Дюмон листа
з поясненням, чому саме мене не
буде на французькому святі. 

Не претендую на те, що саме
така моя реакція за сьогоднішніх
умов є найкращою (на жаль, сьо�
годні ми аж надто часто змушені
вибирати між різними не надто
добрими варіантами). Але, пере�
конаний, що відсутність реакції є
ще гіршою – вона лише зміцнює
наших європейських партнерів у
переконанні, що нічого особли�
вого не сталося і, ухвалюючи
рішення щодо України, з Києвом
надалі можна вже не рахуватися.

Тому наводжу нижче повний
текст мого листа до пані Дюмон.

«Вельмишановна пані Посол!
Упродовж п’яти років роботи

на посаді заступника міністра
освіти і науки України я робив усе
від мене залежне для поглиблен�
ня співпраці науковців наших
двох країн, — і дуже вдячний
працівникам посольства в Києві й
міністерства в Парижі, з якими
ми працювали спільно. Розпочаті

й завершені за ці роки двосто�
ронні українсько�французькі на�
укові проекти не лише пішли на
користь обом сторонам, але й зба�
гатили скарбницю загальнолюд�
ського знання.

Як український письменник, я
водночас робив усе, що міг, для
зміцнення наших культурних
контактів, сумлінно виконуючи,
зокрема, обов’язки члена журі
конкурсу перекладів українською
мовою з французької, підтрима�
них у рамках програми «Сковоро�
да». У моїх подальших планах пе�
рекладача – робота над новим по�
вним українським перекладом
«Трофеїв» Жозе Маріа Ередіа –
тексту, що справив великий вплив
на модернізацію української літе�
ратури першої чверті ХХ століття. 

Наголошую на цьому для того,
аби ніхто не міг поставити під
сумнів моєї великої поваги до
французької наукової й культур�
ної традиції.  

Нині мій термін повноважень
як урядовця добігає кінця; за
кілька тижнів працюватиме вже
нова урядова команда. Тому, про�
довжуючи у відведений мені ще
час робити на моїй посаді все, що я
робив минулі п’ять років, я водно�
час маю цілковите моральне право
звертатися до Вас уже не як заступ�
ник українського міністра (яким
завтра вже не буду), а як ук�
раїнський науковець і письменник
(яким є і залишуся до кінця життя). 

На жаль, після того, як фран�
цузька делегація в Парла�
ментській асамблеї Ради Європи
одноголосно підтримала повер�
нення росіян без виконання ни�
ми будь�яких вимог, і фактично
виписала Російській Федерації
індульгенцію на подальші вбивст�
ва моїх співвітчизників на Дон�
басі й жорстоке переслідування
моїх співвітчизників – етнічних
кримських татар, українців і ро�
сіян – в окупованому Криму, я не
можу прийняти Вашого запро�
шення і прийти на прийняття з
нагоди Національного свята
Франції – Дня взяття Бастилії до
Мистецького Арсеналу 14 липня.
Мої чемні посмішки на адресу
французьких дипломатів цього
дня означали б мою зневагу до ук�
раїнських солдатів, які гинуть чи
зазнають поранень на фронті, і до
українських громадян, які сьо�
годні перебувають в російських
тюрмах, — саме їх було зраджено
одностайним голосуванням 14
французьких депутатів у Страс�
бурзі.

Я прекрасно усвідомлюю, що
завтра нова команда українських
урядовців працюватиме для нала�
годження й підтримання україн�
сько�французьких зв’язків уже в
нових координатах «реальної по�
літики». Я так само усвідомлюю,
що на інтелектуалах обох країн
лежатиме обов’язок опрацюван�
ня нової моделі спілкування на

тому попелищі симпатії й довіри,
яке утворилося після фатального
рішення президента Макрона і
його команди. 

Тому дозволю собі висловити й
власну думку: ми можемо (і по�
винні) далі говорити про що зав�
годно, але нотки будь�яких по�
вчань повинні з цих розмов зник�
нути. На тривалий час французи
втратили будь�яке моральне пра�
во повчати українців, як нам слід
любити і шанувати європейські
вартості. Адже повернення росіян
у Парламентську асамблею Ради
Європи було кричущим прикла�
дом нехтування будь�яких варто�
стей в ім’я прагматичних політич�
них чи бізнесових інтересів. І ук�
раїнці запам’ятали цей урок на�
довго.

Хоч водночас ми завжди па�
м’ятатимемо й те, що королівську
в’язницю Бастилію 230 років тому
зруйнували люди, які вірили в
цінності свободи, рівності й бра�
терства, і готові були вмирати за�
для них.

Дозвольте ще раз запевнити
Вас, пані Посол, у моїй високій
повазі».

Максим СТРІХА, 
професор фізики, письменник, 

перекладач, наразі ще заступник
міністра освіти і науки України,

відповідальний за питання
міжнародного науково'

технічного співробітництва
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Чому 14 липня мене не буде на французькому святі в Мистецькому Арсеналі

Учасники (не)конференції після відвертої розмови з Лілією ГРИНЕВИЧ
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На початку липня у Києві
зустрілися учасники та переможці
міжнародних конкурсів та зма'
гань, проведених під егідою МАН.
Упродовж останніх двох років
кількість таких міжнародних кон'
курсів високого рівня, у яких мо'
жуть брати участь команди Малої
академії науки України, збільши'
лась з 2 до 18. Як результат зросла
кількість і престижних нагород,
які здобули наші юні таланти. Про
це розповіла міністр освіти і науки
Лілія Гриневич під час спілкуван'
ня з учасниками зустрічі.

«Я тішуся, що Мала академія
наук розвивається, і рада, що в
нас реально з’явилася мож�
ливість підтримати нашу тала�
новиту молодь, — сказала вона. .
Ми, відверто кажучи, над цим
дуже активно працюємо, і Мала
академія наук – це той простір,
що допомагає такі таланти ви�
шукувати, давати шанс незалеж�
но від місця народження та
соціального статусу дитини».  

І це справді так. Упродовж
двох останніх років на Міжна�
родній олімпіаді Genius Olympiad
українські школярі отримували
по 3 нагороди. З Міжнародної
конференції молодих вчених
ICYS українські учасники повер�
нулися з 6 нагородами минулого

та 7 нагородами нинішнього ро�
ку. В межах Міжнародного на�
укового фестивалю I�FEST
МАНівці здобули по 3 нагороди в
кожному з двох останніх років.

Науково�освітня виставка�
конференція у галузі технічних
наук та енергетики принесла
членам української команди 2
нагороди минулого та 5 нагород
цього року, а 2019�го з Міжна�
родної виставки інженерних та
наукових проектів Intel ISEF в
Україну приїхало ще 5 нагород. 

І це йдеться лише про найбільш

престижні міжнародні конкурси. 
«Потрібно розуміти, що цін�

ність МАН полягає в системі,
яка дає можливість кожній ди�
тині проявити себе і завдяки
власному таланту, працьовитості
та ініціативі вийти на якісно но�
вий рівень. За останні три роки
ми значно збільшили можли�
вості для доступу наших кращих
дітей до спілкування на міжна�
родному рівні – як з молодими
однолітками, так і зі світовою
науковою спільнотою. І це дає
надзвичайно позитивний ефект
для розвитку. Так, наприклад,
компанії, що співпрацюють з
NASA, запропонували щорічно

відправляти кілька манівських
розробок для їх експеримен�
тального опрацювання на
космічні станції», – розповів
директор МАН Оксен Лісовий. 

Варто відзначити, що за ос�
танні чотири роки бюджет МАН
на міжнародну діяльність зріс у
53 рази: з 134,9 тисяч гривень до
7 мільйонів 159,1тисяч. 

Космознімки допомагають
вивчати Землю

Проведення моніторингу Зем�
лі, нові методи вивчення космосу
та вплив цих знань на наукові
дослідження. Ці та інші теми
опановували учні�члени Малої
академії наук у селі Поляна, що
на Закарпатті, в межах міжнарод�
ної літньої школи з дистанційно�
го зондування Землі.  

Програма літньої школи міс�
тить лекції та практичні заняття.
На них учасники дізнаються, як,
використовуючи космознімки,
моніторити зміни в кожному ок�
ремому місті. Крім того, вони
проводили реальні наукові до�
слідження — оцінювали наслід�
ки лісових пожеж та екологічних
катастроф, моніторили повені,
хімічний склад атмосферного
повітря тощо. 

Окрім українських школярів,
учасниками школи стали учні зі
Словаччини та Польщі. І все це в
рамках Академії Copernicus. НЦ
«Мала Академія наук України»
одна з перших організацій не
членів країн Європейського Сою�
зу отримала цей статус. Copernicus
– це програма ЄС зі спостережен�
ня за земною поверхнею. 

Українські школярі
відправлятимуть у космос

свої розробки

Учні Малої академії наук Ук�
раїни отримають можливість за�
пускати у космос свої проекти.
Про це йшлося під час візиту ук�
раїнських школярів, учасників
Міжнародної олімпіади геніїв –

Genius до наукової групи
Міжнародної космічної станції. 

Як розповів директор ГС
«Європейська мала академія наук
України» Євген Кудрявець, шко�
лярі познайомились з представ�
никами трьох ключових ком�
паній з космічних досліджень –
Alpha Space, NanoRacks та Staars,
які мають свої центри на МКС та
відправляють у космос по 300�400
експериментів на рік.

В учнів МАН теж буде мож�
ливість відправити свої проекти
в космос, адже Мала академія
планує реалізувати з NASA ве�
ликий міжнародний конкурс. 

Юні генії відвідали також Mis�
sion Control Center (Центр уп�
равління польотами NASA) і
Space Сenter Houston (Космічний
Центр Х’юстон), де представлено
багато експонатів з космосу. 

Навігатор для метро

Член Малої академії наук Ук�
раїни Нікіта Сазонов створив і
представив інвесторам навігатор
для метрополітену. Бізнес�мо�
дель, фінансовий та маркетин�
говий план для свого проєкту
він розробив в межах 3�тижневої
участі в UF Incubator Startup
Intensive Малої академії наук.

«У моєму додатку Kyiv Metro
Guiedebook є можливість пере�
глядати новини від метрополіте�
ну про можливі зміни у роботі і

шукати станції за об’єктом. Тоб�
то, якщо ви не знаєте, на якій
станції виходити, ви вводите на�
зву об’єкту, і вам вказує короткий
опис, фото, адресу та станцію
підземки. Перевагою цього до�
датку є те, що він працює оф�
лайн», — розповів хлопець.

Крім навігатора для метро,
юні винахідники презентували
автономний пристрій для охо�
лодження напоїв, метеостанцію,
що працює від сонця, прилад
для незрячих, розумний буди�
нок та інші розробки. 

Як відзначив керівник UF
Incubator Віталій Лісовий, свої
розробки вундеркінди предста�
вили потенційним інвесторам —
власникам конструкторських
бюро, ІТ та фармацевтичних
компаній, підприємств що зай�
маються впровадженням інно�
ваційних технологій.

«Протягом 18 днів консуль�
танти, ментори, тренери допо�
магали учасникам програми
створити бізнес�модель, підготу�
вати інвестиційну пропозицію,
навчили навикам, як пропрацю�
вати фінансовий, маркетинго�
вий план», — відзначив він.

Крім того, Центр інтелекту�
альної власності МАН допоможе
винахідникам отримати патенти
на свої розробки. Кращі проєкти
будуть презентуватись на стар�
тап�івенті Innovation market. 

«Живий пластир» для
людського серця, що містить
мільйони живих стовбурових
клітин, здатний допомогти
людям швидко оговтатися
після серцевого нападу, ствер�
джують британські експерти. 

Гнучкий пластир розміром
всього лише 3 на 2 см вирощу�
ють в лабораторних умовах із
зразків клітин пацієнта, він
потім перетворюється на здо�
ровий серцевий м’яз, передає
ВВС. Новинка також виробляє
хімічні компоненти, які
відновлюють і оновлюють вже
працюючі клітини серця.

Експерти з Імперського ко�
леджу Лондона представили
цей винахід на конференції з
серцевих хвороб в Манчестері

і заявили, що випробування на
кроликах показали його без�
печність. За інформацією
Британського товариства
кардіологів, вже в найближчі
тижні повинні початися ви�
пробування на людях. 

Серцевий напад стається в
той момент, коли закоркована
артерія блокує приплив крові
до серцевого м’яза, позбавля�
ючи його кисню і поживних
елементів. Це може серйозно
підірвати роботу серця з пере�
качування крові та призвести
до невиліковної серцевої хво�
роби.

«Ми сподіваємося включи�
ти цей пластир для серця в
звичайну програму лікування,
яке лікарі пропонують

пацієнтам, що перенесли сер�
цевий напад», – говорить
дослідник Річард Джаббур. «З
часом такі пластирі будуть ви�
писувати   людям із серцевими
хворобами поряд з іншими ме�
дикаментами. Ви просто бере�
те його з полиці і встанов�
люєте пацієнту», – пояснює
він. 

За словами професора Бри�
танського фонду з вивчення
серцевих хвороб Метіна
Авкірана, сьогодні не існує
надійного засобу від серцевої
недостатності. «Якщо ми змо�
жемо залатати серце і допо�
могти йому відновитися, нам
вдасться покращити здоров’я
таких людей», – стверджує
вчений.
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