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Від упорядника 9

В ІД  У П О РЯ Д Н И К А

7 лютого 2016 року виповнюється 80 літ від дня народження 
відомого українського вченого-етнолога, педагога вищої школи, 
доктора історичних наук, почесного професора Ужгородського 
національного університету, активного громадського діяча М и
хайла Петровича Тиводара. Уродженець славного села Бедевля, 
що на Тячівщині, майбутній дослідник скарбів народних подо
лав непростий шлях, що внаслідок сумлінної і жертовної праці 
привів його на науковий Олімп. Михайло Петрович є прикла
дом неуярмленого вченого, який, попри перипетії долі, знаходив 
у собі сили не опускати рук та твердо торувати обраний плай.

У житті професора М. Тиводара було багато радісних, але 
й прикрих моментів, адже працювати доводилося і в часи тота
літарного режиму, коли любов до свого, рідного, національно
го не особливо заохочувалася. Однак скажемо радше про інші, 
щедрі дарунки фортуни. До таких належать доленосні зустрічі 
з видатними людьми, які вплинули на його життєвий вибір. Досі 
з теплом і щемом у серці поважний учений згадує свого духо
вного наставника Федора Потушняка -  знаного українського 
письменника-символіста, етнографа й археолога. Бути чесним 
із самим собою і з людьми, що тебе оточують, -  це кредо М и
хайло Тиводар, мабуть, і перебрав від Федора Потушняка.

Безапеляційним і безкомпромісним професор М. Тиводар 
є і в громадському житті. На зорі незалежності молодої Україн
ської держави він активно відстоював її національний поступ, 
був причетний до основ державотворення, відстоював україн
ську мову, культуру, ратував за розвиток національної освіти. Як 
депутат Закарпатської обласної ради дбав про розвиток свого
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Summary

RUSSIANNATIONAL MINORITY IN THE CONTEXT 
OF TRANSCARPATHIA SOVIETIZATION IN 

THE 40 -  80 OF XXth century

Oleksandr M ALETS\
The article investigates the Russian national minority which was the 

youngest in Transcarpathia. It had been for med duringl944 -  1990 by a 
deliberate state policy and played a role in the political and ideological 
domination of the Soviet regime. At the same time, it played an important 
past in the process of linguistic russification and assimilation of the local 
population.

Key words: assimilation, ethnopolitical, processes, ethnos, population, 
minority, translate, politics.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Pociami
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Роман КОРСАК

У КРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  
У  СФЕРІ ОСВІТИ І НАУКИ (ПОЧ. XXI ст.)

V статті розглядається співпраця України і Чехії у  науково- 
•ч, \ нічній та освітній галузі. Автор розкриває позитивні і негативні 
ті нденції цієї сфери двостороннього співробітництва. Досліджен
ий теми стало можливим завдяки використанню загальнонаукових 
и, тодів пізнання: аналізу, синтезу, системності, узагальнення, кон- 
Ч'стності, історизму та діалектичного методу. У науковому дороб- 
л і віддано перевагу історичним методам дослідження: історико-ге- 
нстичному, історико-порівняльному, історико-синтетичному, істо- 
рнко-діахронному, емпіричному аналізу тощо.

Ключові слова: Чеська Республіка, Україна, освіта, НАН Украї
ни, АН ЧР, наково-технічна співпраця.

Необхідно відзначити, що науково-технічна співпраця та 
і півробітництво у галузі освіти між Україною і Чеською Респу
блікою не є предметом широкого кола спеціальних наукових до
сліджень у вітчизняній та у зарубіжній історіографії. Зокрема, 
серед праць можна виділити дослідження О. Цуп [6] та чесь
кого автора Р. Зіка [7]. Тому у даній статті робиться подальша 
спроба проаналізувати українсько-чеські відносини у цій мало 
досліджуваній сфері.

Передумови успішної співпраці України і Чехії у сфері осві
ти і науки були закладені ще у 90-х роках XX ст. Виникнення 
двох самостійних держав пожвавило діяльність науковців Чехії 
щодо вивчення історії і культури України. Так, у Карловому уні
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верситеті м. Праги був заснований Інститут українських студій, 
почала функціонувати кафедра українознавства, у 1992 -  1993 рр. 
було відкрито україністику як спеціальність на філософському 
факультеті Масарикового університету у м. Брно. [2, с. 8].

25 -  26 квітня 1995 р. відбувся перший офіційний візит Пре
зидента України Л. Кучми до Чехії. Під час візиту було підписано 
Договір про дружні відносини і співробітництво між Україною
1 Чеською Республікою, що складався із 24 статей. Відповідно 
до Договору розвиток українсько-чеського співробітництва від
бувався не тільки у політичній і економічній, але і в освітній 
та науково-технічній сферах. Зокрема, передбачалося створити 
належні умови для ефективного співробітництва в галузі фунда
ментальних та прикладних наук, передової техніки і технології, 
підтримувати прямі зв ’язки та ініціативи вчених, дослідників, 
науково-дослідних інститутів, установ національних Академій 
та науково-виробничих об’єднань. [1, с. 305].

У ході візиту чеського Президента В. Гавела до України
2 липня 1997 р. було підписано 8 угод між урядами та мініс
терствами України і ЧР, включаючи угоду між Міністерством 
освіти України та М іністерством освіти, молоді і спорту ЧР про 
співробітництво у галузі освіти і науки на 1997 -  1998 рр. З цієї 
нагоди В. Гавел відвідав Київський національний університет 
ім. Т. Ш евченка, де йому було присвоєно звання Почесного док
тора [3, с. 75].

На початку XXI ст. нормативно-правову базу співпраці Укра
їни і Чехії у сфері освіти і науки складають наступні договори:

1. Угода про наукове співробітництва між Національною 
академією наук України та Академією наук ЧР (підписана у 
2000 році);

2. Угода між М іністерством освіти і науки України та Мініс
терством освіти, молоді та спорту Чеської Республіки про спів
робітництва в галузі освіти і науки на 2012 -  2015 рр. (підписана 
19.12.2011 року);
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3. Угода про співробітництво в галузі культури між М ініс
терством культури України та М іністерством культури Чеської 
Республіки (підписана 19.12.2011 року) [4].

На основі зазначених документів у продовж першого деся
тиліття відбувалася достатньо успішна інтенсифікація науково- 
технічної співпраці. Зокрема, у 2002 р. ректорат Празького тех
нічного університету почав налагоджувати прямі зв ’язки з наці
ональними технічними університетами „Київський політехніч
ний інститут” та „Львівська політехніка” . Тоді ж було віднов
лено прямі міжвузівські зв ’язки між Львівським національним 
університетом ім. І. Франка та університетом Ф. Й. Палацького 
в м. Оломоуц, а в серпні 2002 р. між ними було проведено об
мін студентами для проходження практики і стажування. Крім 
того, інститут зовнішньої політики ЧР прийняв групу україн
ських студентів, які фахово вивчали чеську мову. Водночас було 
відновлено роботу Асоціації україністів ЧР, а товариство укра
їнських жінок ЧР подарувало Празькому (Кардовому) універси
тету портрет видатного українського вченого І. Горбачевського, 
який тривалий час працював у цьому університеті, а у 1902 — 
1903 рр. був його ректором. Українські наукові заклади також 
падали чеській стороні суттєву допомогу в організації та про
веденні у червні 2002 р. у (м. Прага) міжнародної наукової кон
ференції „Дмитро Чижевський: особистість і творчість”, при
свяченій відомому українському славісту [3, с. 120].

Напередодні вступу до Європейського Союзу, 30 жовтня 
2003 р. в односторонньому порядку Чехія денонсувала Угоду 
між Кабінетом М іністрів України та Урядом ЧР про торгово- 
сісономічні відносини та науково-технічне співробітництво від 
17.03.1994 р. Не зважаючи на те, що згаданий документ іціяв 
олизько 10-ти років, у сфері науково-технічного співробіт
ництва використовувались далеко не всі можливості. Поряд з 
цим, центральною подією 2003 р. був грудневий візит Міністра 
певіти України до Чехії та його переговори з М іністром освіти,
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молоді і спорту ЧР. У ході переговорів було досягнуто домовле
ностей про взаємодію сторін в галузі освіти, в обміні досвідом 
її реформування, в обміні студентами, у взаємному визнанні ди
пломів про вишу освіту та підписано Угоду про співробітництво 
в галузі освіти і науки на період до 2006 р. Також у 2003 р. бу
ло налагоджено обмінні практики чеських студентів-україніс- 
тів з Університету ім. Т.Г. М асарика (м. Брно) і університету 
ім. Ф.Й. Палацького (м. Оломоуц) до Київського і Львівського 
національних університетів, а українських студентів-богеміс- 
тів до названих чеських університетів. Стажування у Празькії! 
державній торговій академії у березні-квітні 2003 р. проходила 
група студентів-економістів Львівського національного універ 
ситету ім. І.Я. Франка. У свою чергу українська сторона надала 
підтримку чеському фонду Й. Главки длй поїздки до Чернівець 
кого національного університету, головний корпус якого побу
довано за проектом чеського архітектора Й. Главки. Крім того, 
у 2003 р. почали налагоджуватись зв ’язки між Київським дер 
жавним інститутом театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка 
Карого і кафедрою театрознавства Львівського національного 
університету з одного боку та Академією музичних мистецтв 41’ 
-  з другого, між Полтавським національним технічним універси 
тетом і Технічним університетом м. Ліберец і т. ін. [З, с. 130].

Крім зазначеного, діє ще низка прямих угод про співро 
бітництво між вищими навчальними закладами України та 
ЧР, серед яких: Чеський сільськогосподарський університсі 
(м. Прага) -  Дніпропетровський сільськогосподарський інсти 
тут, Чеський сільськогосподарський університет (м. Прага) -11л 
ціональний аграрний університет (м. Київ), Технічний універ 
ситет (м. Ліберец) -  Київський державний університет техноло 
гій і дизайну, Технічний університет (м. Ліберец) — Полтавський 
національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Уш 
верситет ім. Т. Г. М асарика (м. Брно) -  Київський національним
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університет ім. Т. Ш евченка, Університет ім. Ф.Й. Палацького 
(м. Оломоуц) -  Київський національний університет ім. Т. Ш ев
ченка, Вища технічна школа (м. Брно) -  Національний техніч
ний університет України „Київський політехнічний інститут”, 
Вища технічна школа (м. Брно) -  Східноукраїнський національ
ний університет ім. В. Даля (м. Луганськ), Карлів університет 
(м. Прага) -  Київський національний університет ім. Т. Ш евчен
ка, Карлів університет (м. Прага) -  Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Горбачевського, Карлів універси
тет (м. Прага) -  Національний університет ім. Ю. Федьковича 
(м. Чернівці), Остравський університет -  Львівський національ
ний університет ім. І. Франка, М снделівський сільськогоспо
дарський та лісотехнічний університет (м. Брно) -  Український 
державний лісотехнічний університет (м. Львів), Карлів уні
верситет (м. Прага) -  Ужгородський національний університет 
(м. Ужгород), Західно-Чеський університет (м. Пльзень) -  Ужго
родський національний університет (м. Ужгород) [4].

Співробітництво між Національною академією наук Украї
ни та організаціями Чеської Республіки здійснюється у рамках 
Угоди про наукове і науково-технічне співробітництво між Наці
ональною академією наук України (НАН України) і Академією 
наук Чеської Республіки (АН ЧР), підписаної в 2000 р., а також 
шляхом безпосереднього співробітництва установ НАН Украї
ни з Академією наук ЧР. Зазначена угода передбачає поглиблен
им наукового співробітництва в усіх напрямах, які представлені 
в академіях-партнерах, виконання спільних проектів і наукових 
юсліджень, обмін вченими і науковою інформацією. Зокрема, 
установи НАН України протягом 2014 року продовжували вико
нувати 22 проекти за участю 18 інститутів НАН України, затвер- 
і юних на 2014 -  2016 рр. З них 52 % -  в галузі фізико-технічних 

і математичних наук, 43 % -  хімічних і біологічних наук та 5 % 
** суспільних і гуманітарних наук. З метою оновлення плану спів



208 Збірник наукових праць на пошану професора Михайла Тиводара

робітництва між НАН України та АН ЧР розпорядженням Пре
зидії НАН було затверджено узгоджений з АН ЧР перелік про
ектів, відібраних за результатами спільного конкурсу НАН Укра
їни та АН ЧР на 2014 -  2016 рр. та вирішено здійснити обмін 
науковцями у межах квоти без валютного еквівалентного обмі
ну, які беруть участь у затверджених проектах на 2014 -  2016 рр. 
Так, науковці Фізико-технічного інституту низьких температур 
ім. Б. І. Веркіна беруть участь в таких проектах: „Дослідження 
динаміки вихорів в надпровідниках із застосуванням інфрачер
воної спектроскопії і акустоелектричних ефектів”, „Діелектрич
ні властивості рідкого гелію” та „Модифікація структури ДНК/ 
РНК, що адсорбована на вуглецевих нанотрубках або окислах 
графену, за допомогою малих лігандів” . Науковці інституту про
блем міцності ім. Г. С. Писаренка беруть участь у спільному я 
Інститутом термомеханіки АН ЧР проекті „Експериментальне 
дослідження нестаціонарних полів обтікання навколо крилового 
профілю, що здійснює аеропружні коливання”. Науковці Інститу
ту металофізики ім. Г. В. Курдюмова у проекті „Розробка фізич 
них основ інженерної версії локального підходу до руйнування’ 
вчені Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна — у спільному про
екті „Використання програми тривимірного моделювання мето
дом тонкого шару для геоелектричних досліджень на території 
України”. Науковці Інституту радіофізики та електроніки ім. Л 
Я. Усікова у спільному з Інститутом фотоніки та електроніки А11 
ЧР проекті „Оптичні резонанси у багатоелементних плазмони іг 
структурах для наносенсорів: електродинамічне моделювання і і 
експериментальне дослідження”, а вчені Інституту біохімії ім. (> 
В. Палладіна -  у спільному проекті з Інститутом макромолек) 
лярної хімії АН ЧР „Дія магнітних неорганічно-полімерних п;і 
нокомпозитів на окислення ліпідів і білків, оксидативний стрсі 
та його корекція аналогом вітаміну Е” [5].

У 2015 р. вищезгадана Чеська асоціація україністів п рош  
ла низку наукових заходів: кілька дискусій про Україну, лекцій» 
присвячену С. Бандері та ін. Починаючи з вересня 2014 р. шм
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булося п ’ять засідань Українського дискусійного клубу (УДК)
-  новоствореного неформального об’єднання, в яке входять 
чеські й українські науковці-політологи та журналісти. За цей 
час гостями клубу, в якому регулярно брали участь дипломати 
Посольства, стали головний редактор «Українського журналу», 
який працював у зоні АТО Петро Андрусечко; експерт з довго
термінових стратегій Євген Глібовицький; політолог, експерт з 
ультраправих рухів Антон Шеховцов, відомий кримський жур
наліст Павло Казарін, донецький журналіст Денис Казанський; 
аналітик, громадський активіст, учасник Майдану, з серпня ц.р.
-  командир 12 батальйону територіальної оборони МО України 
в зоні АТО в Луганській області Володимир Кухар [4].

Отже, співпраця України з Чехією у сфері освіти і науки 
на початку XXI століття інтенсивно розвивається. Цьому спри
яє двостороння нормативно-правова база українсько-чеського 
міждержавного співробітництва, наявність укладених угод між 
українськими і чеськими університетами, студентські і викла
дацькі контакти, а також існування значної кількості спільних 
наукових проектів між академічними установами України і 
Чеської Республіки.
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Summary

UKRAINIAN-CZECH COOPERATION IN THE FIELD OF 
EDUCATION AND SCIENCE (XXI century)

Roman KORSAK
The article deals with cooperation between Ukraine and the Czech 

Republic in science, technology and education industry. The author reveals 
the positive and negative trends in this area of bilateral cooperation. A study 
was made possible through the use of scientific methods of knowledge: 
analysis, synthesis, systematization, generalization, concrete, historical 
and dialectical method. In the preferred scientific heritage historical 
research methods: historical and genetic, historical, comparative, historical 
and synthetic, historical and diachronic, empirical analysis and more.
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