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Об’єднати зусилля, щоб захиститиОб’єднати зусилля, щоб захистити
Україну, Європу та демократичний світ!Україну, Європу та демократичний світ!
Звернення президента НАН України академіка Анатолія ЗАГОРОДНЬОГО  
до  іноземних членів НАН України 

Ось уже три тижні в Україні 
триває кривава війна, яку розпо-
чала Російська Федерація. Немає 
жодного куточку нашої країни, 
куди не прийшла війна. Під ни-
щівними авіаційними та артиле-
рійськими обстрілами знаходять-
ся мирні міста і села, гинуть ні в 
чому не винні люди. На сьогодні 
жертвами агресора стали понад 
100 українських дітей, ще близь-
ко 200 поранені. Десятки населе-
них пунктів перебувають у по-
вній блокаді та переживають гу-
манітарну катастрофу – немає 
продуктів, води, електроенергії, 
тепла, не працює зв’язок.

Руйнується цивільна інфра-
структура – лікарні, житлові бу-
динки, освітні та наукові закла-
ди. У Києві, Харкові, Сумах, Мико-
лаєві та інших містах України від 
російських обстрілів постражда-
ли наукові установи Національ-

ної академії наук України. Під за-
грозою опинилися мирні ядер-
ні об’єкти енергетичної, наукової 
інфраструктури, руйнування яких 
може призвести до техногенної 
та екологічної катастрофи не ли-
ше регіонального, а й глобального 
масштабу. Так, під обстріли ворога 
потрапила унікальна ядерна уста-
новка Харківського фізико-техніч-
ного інституту, яка використову-
ється для ядерно-фізичних і мате-
ріалознавчих досліджень, а також 
для створення медичних ізотопів.

Наші вчені, ваші колеги, як і 
мільйони громадян України по 
декілька днів змушені ховатися 
у підвалах та бомбосховищах, за-
лишати свої домівки і евакуйо-
вуватися у пошуках безпечного 
місця для існування. Ті, хто зали-
шилися – ризикують своїм жит-
тям і продовжують працювати 
під гуркіт постійних вибухів та 

виття сирен повітряної триво-
ги. Багато хто займається волон-
терством, допомагає нашим вій-
ськовослужбовцям, проводить 
евакуацію громадян або сам взяв 
у руки зброю та захищає нашу 
рідну землю. Щодня гинуть лю-

ди, серед них і вчені НАН Укра-
їни. Нашу Академію спітка-
ла важка і нічим не виправда-
на втрата – російські окупанти 
варварськи розстріляли чудово-
го фізика-експериментатора чле-
на-кореспондента НАН України 
Василя Кладька, який вивозив 
свою сім’ю з окупованого загарб-
никами містечка під Києвом.

Сьогодні боротьба українсько-
го народу є боротьбою не лише 
за свою країну, а за весь цивілі-
зований світ. І наша з вами місія 
є спільною і важливою як ніколи.

Я висловлюю вдячність від На-
ціональної академії наук Украї-

ни, всіх наших науковців та від 
себе особисто за вашу підтрим-

ку і солідарність з Україною, ви-
словлену у багаточисленних 
листах та повідомленнях із за-
судженням агресії Російської Фе-
дерації проти нашої держави. 
Для нас украй важливо знати, 
що розпочата Росією війна про-
ти України знаходить адекватну 
оцінку наукової спільноти світу. 

Ми закликаємо всіх науковців 
світу об’єднати зусилля, доклас-
ти максимум зусиль і зробите все 
можливе, щоб захистити Україну, 
захистити Європу та демократич-
ний світ від кривавої російської 
військової агресії проти всього 
цивілізованого людства. Ми бу-
демо вдячні всім, хто зможе нада-
ти допомогу в цей трагічний для 
України, її науки і Національної 
академії наук України час.
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«Повітряна тривога» 
організму
Болить тіло і «болить душа» - 
обома процесами управляє 
наш мозок. Біль захищає і сиг-
налізує про небезпеку. І нерід-
ко стає хронічним.

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ

4

Роботи не цураємось, 
війську допомагаємо,  
а оптимізмом –  
ще й поділимось
Студенти і викладачі КНУ 
імені Тараса Шевченка за-
хищають Україну, допомага-
ють війську і не втрачають 
оптимізму
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КПІ та «Львівська 
політехніка» 
приєднуються до 
ENHANCE Alliance
Дві українські політехніки 
приєднуються до високої між-

дисциплінарної мережі, що 
об’єднує європейські техноло-
гічні університети

І в умовах воєнного 
стану наука 
продовжується
НАН України закликає в цей 
винятково складний для кра-
їни і її науки час продовжу-
вати наукові дослідження в 
Україні



ВИПРОБУВАННЯ

Війна. Вистояти і перемогти
Продовжуємо хроніку українського спротиву
Спроби оточити Київ 
продовжуються

Ситуація на 16 березня на 12:00 
Ворог намагався підійти з боку 

Вишгорода і протягом доби просу-
нутися у бік Києва. Успіху не мав, 
перейшов до оборони.

На Волноваському напрямку 
окупанти намагаються наступати 
в напрямку Великої Новосілки.

Ворог пробував відновити на-
ступ на Кривий Ріг, Велику Костро-
му, Малу Кострому. ЗСУ зупинили 
окупантів вогнем і відкинули на 
невигідні рубежі.

Авіація ворога продовжує бомби-
ти військову та цивільну інфраструк-
туру у Київській, Чернігівській, Жи-
томирській, Вінницькій, Cумській та 
Донецькій областях, використовую-

чи аеродроми в Білорусі та в Криму. 
На Одещині кораблі ворога об-

стрілювали узбережжя біля Лебедів-
ки, Санжейки, Затоки та Біленького.

Україна – в конгресі США. Росію 

геть із Ради Європи!
«Київ знаходиться під ударами з 

повітря кожен день, але ми не здає-
мось. Російські війська вже викорис-
тали тисячі ракет. Це той жах, з яким 
Європа не стикалася 80 років. Ми про-
симо створення безпілотної зони. Як-
що це занадто багато, то системи 
ППО С-300 та літаки», – сказав Прези-
дент України Володимир Зеленський, 
виступаючи в Конгресі США. 

Росію виключили з Ради Євро-
пи. Прапор рф вилучили з прапорів 
держав-членів Ради Європи перед 
палацом Європи у Страсбурзі.

Оперативна інформація на 
12:00 17.03 

З метою сковування дій ЗСУ про-
тивник намагається блокувати на-
селені пункти на північ від столиці. 
Разом з тим ворог не відмовляєть-
ся від нанесення ракетно-бомбових 
ударів по об’єктах цивільної інф-

раструктури у Львівській, Івано-
Франківській, Дніпропетровській 
та інших областях, де не ведуться 
активні бойові дії. 

Ворог продовжує підготовку на-
ступу з метою подальшого блоку-
вання Києва з північно-східного 
напрямку. Здійснює хаотичні об-
стріли позицій підрозділів Зброй-
них Сил України.  

На Донецькому і Таврійському 
напрямках ворог проводив насту-
пальні дії. Мав частковий успіх у 
районі Рубіжного (закріплюється 
на західних та північно-західних 
околицях міста, просувається до 
південної частини міста). 

На Попаснянському та Волно-
ваському напрямках провів невда-
лі штурмові дії в районах Верхньо-
торецька та Мар’їнки. Продовжує 
штурм Маріуполя. 

16 діб блокади Маріуполя 
Понад 350 тисяч маріупольців 

продовжують ховатися у сховищах і 
підвалах від безперервного обстрілу 
з боку російських військ. У середньо-
му на добу на місто скидається від 
50 до 100 авіабомб. За попередньою 
оцінкою, близько 80% житлового 
фонду міста зруйновано, з них май-
же 30% — не підлягає відновленню.

Бої йдуть вже на околицях міс-
та. Але українські захисники само-
віддано борються за кожну вулицю.

 За останні дві доби близько 6500 
легкових машин вирвалися з обло-
гового Маріуполя. 

Частина людей вже дісталася 
Запоріжжя, де отримали необхід-
ну допомогу. Всього з Маріуполя 
виїхало на власному транспорті 
близько 30 тисяч осіб.

Учора внаслідок бомбардуван-
ня знищено Драматичний театр та 
будівлю басейну «Нептун». Попри 
безперервні обстріли, триває роз-
бір завалів. Інформація щодо по-
страждалих уточнюється.

Втрати ворога на 17 березня 
За інформацією Генштабу ЗСУ, за-

гальні бойові втрати противника з 
24.02 по 17.03 орієнтовно склали: 
особового складу – близько 14000 
осіб, танків ‒ 444, бойових броньова-
них машин ‒ 1435, артилерійських 
систем – 201, РСЗВ – 72, засоби ППО 

– 43, літаків – 86, гелікоптерів – 108, 
автомобільної техніки – 864, кора-
блі /катери – 3, цистерн з ПММ – 60, 
БПЛА оперативно-тактичного рівня 

– 11. Спеціальна техніка – 10.

 «Харків є і буде українським» 
18 березня. У Львові зранку про-

лунали вибухи — міський голова 
Андрій Садовий заявив, що росій-
ські ракети вдарили по авіаремонт-
ному заводу. Від ударів його будів-
лі знищено. Активну роботу заводу 
було завчасно зупинено, тому люд-
ських жертв немає. Працюють ря-
тувальники та комунальні служби.

Київ теж зазнав чергового уда-
ру від ворога. Обстріляно житло-
вий квартал у Подільському районі. 
Пошкоджено 6 житлових будинків, 
дитсадок та школу. У житловий бу-
динок потрапили залишки збитої 
ракети. Сталася пожежа на 1–3 по-
верхах, триває її ліквідація. За попе-
редньою інформацією, врятовано 12 
людей, евакуйовано — 98. Одна лю-

дина загинула. 19 постраждали, із 
них четверо дітей. На місці працю-

ють рятувальники та медики.
У Києві від початку широко-

масштабного вторгнення загинули 
222 людини, із них 60 цивільних. 
Загинули, у тому числі, 4 дитини. 
За весь цей час у місті 889 поране-
них, із них 241 цивільний. У тому 
числі: 18 дітей, 3 водії швидкої, 1 лі-
кар швидкої. 

Харків. «Пожежі на ринку Бара-
башова локалізовано. Вночі були 
прямі потрапляння в житлові та 
адміністративні будинки. У Хар-
кові зруйновано 700 будинків. Але 
попри важку ситуацію, ми подає-
мо воду та тепло, електроенергію, 
вивозимо сміття. Лікарні працю-

ють, вони забезпечені медикамен-
тами. Харків тримається, він є і бу-
де українським». – заявив мер міста 
Ігор Терехов.  

24-й день спротиву. 
Пошкоджено 489 закладів 
освіти 

Як повідомив у своєму телеграм-
каналі голова Комітету Верховної 
Ради України з питань освіти, на-
уки та інновацій Сергій Бабак, ста-
ном на ранок 19 березня, зазнали 
пошкоджень 489 закладів освіти. 
69 – повністю знищені.

За останню добу пошкоджено 25 
закладів освіти, з них 5 знищені. 

«Після нашої перемоги обов’язково 
відбудуємо всі заклади, але ніколи не 
забудемо і не пробачимо! Фашистська 
Росія за геноцид освіти відповість спо-
вна!», – написав Сергій Бабак. 

Маріуполь: бомби на школу 
мистецтв

Російські військові у суботу, 19 
березня, скинули бомби на шко-
лу мистецтв №12 у Лівобережно-
му районі Маріуполя, де в укритті 
переховувалися близько 400 горо-
дян – жінки, діти, літні люди. Будів-
ля зруйнована, під завалами пере-
бувають мирні люди.  

Загальні бойові втрати проти-

вника з 24.02 по 19.03 орієнтовно 
склали:

особового складу – близько 14400 
осіб, танків ‒ 466, бойових броньова-
них машин ‒ 1470, артилерійських 
систем – 213, РСЗВ – 72, засоби ППО 

– 44, літаків – 95, гелікоптерів – 115, 
автомобільної техніки – 914, кора-
блі /катери – 3, цистерн з ПММ – 60, 
БПЛА оперативно-тактичного рівня 

– 17. Спеціальна техніка – 11. 

День 25-й. Російська 
військова техніка залізницею 
до України не поїде

Голова правління Укрзалізниці 
Олександр Камишин без уточнен-
ня деталей заявив: «Я вірю, що се-
ред білорусів, а особливо серед бі-
лоруських залізничників, ще зали-
шились чесні люди, і я б не хотів їх 
підставляти». Ось що значить гарні 
партизанські традиції. 

Загалом, протягом доби ворог ак-
тивних наступальних дій не прово-
див, зосереджував зусилля на попо-
вненні втрат, відновленні частко-
во знищеної техніки. Стало відомо, 
що зі зведеного загону 331-го гвар-
дійського парашутно-десантно-
го ударного костромського полку, 
який брав участь у бойових діях на 
Київському напрямку, залишив-
ся в живих один військовий, і той 
знаходиться у шпиталі. Вороги на-
саджують адміністративно-полі-
цейський режим, свідомо створю-

ють умови для гуманітарної кризи. 
На тимчасово окупованій тери-

торії Донецької області російські 
куратори оголосили чергову хви-
лю мобілізації. Граничний вік від-
мобілізованих піднято до 65 років.  

Як інформує Генштаб ЗСУ Украї-
ни, загальні бойові втрати проти-

вника з 24.02 по 20.03 орієнтовно 
склали: особового складу – близь-
ко 14700 осіб, – танків ‒ 476, бойових 
броньованих машин ‒ 1487, артиле-
рійських систем – 230, РСЗВ – 74, засо-
би ППО – 44, літаків – 96, гелікоптерів 

– 118, автомобільної техніки – 947, ко-
раблі /катери – 3, цистерн з ПММ – 60, 
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 
21. Спеціальна техніка – 12. 

Гурт Queen підтримує Україну
Гурт Queen випустив на 

YouTube (https://www.youtube.com/

watch?v=PGCTQTZXGXs) запис кон-
церту «Life Must Go On» 2008-го ро-
ку в Харкові зі збором грошей для 
допомоги Україні. 

Тоді концерт на площі Свободи, 
присвячений боротьбі зі СНІДом, 
зібрав понад 350 тисяч глядачів, ще 
10 мільйонів дивилися шоу у пря-
мому ефірі на телебаченні.

День 26-й. Ворог змінює 
воєнну тактику 

Після того, як ворожим силам не 
вдалося забезпечити швидку пере-
могу над Україною, Кремль пере-
ходить до нової стратегії, одночас-
но шукає важелі впливу, щоб зму-
сити український уряд прийняти 
нейтралітет, пише The Wall Street 
Journal, посилаючись на джерела в 
адміністрації США.

Кремль, ймовірно, відмовився 
від захоплення Києва і перейшов 
до «Плану Б» — утримання зай-
нятих позицій. Це означає, що зі-
ткнення та обстріли міст можуть 
тривати тижні чи навіть місяці. 

За новим планом Москва буде 
прагнути забезпечити «сухопут-
ний міст» між західною частиною 
Росії та Кримським півостровом, 
а також розширити російський 
контроль над Донбасом. Одночас-
но Кремль буде вимагати від Киє-
ва визнати його територіальні пре-
тензії і прийняти нейтралітет. 

Повідомлення від Віталія Клич-

ка: «Ворог продовжує атакувати сто-
лицю. Вночі рятувальники довго га-
сили пожежу в Подільському районі, 
де в результаті обстрілів згорів тор-
говий центр, пошкоджено 6 житло-
вих будинків. Три з них — непридат-
ні для життя. 8 людей загинули. По-
шкоджено також приміщення двох 
шкіл та двох дитячих садочків.

Через пожежі після авіаударів в 
столиці та в області спостерігаєть-
ся забрудненість повітря. Не відкри-
вайте вікна. А коли виходите на ву-
лицю – захистіть легені, одягнувши 
медичний респіратор типу FFP2.

21 березня, із 20:00 у Києві та Ки-
ївській області запроваджується 
посилена комендантська година. 
Вона триватиме до 07:00 23 березня.

Новини освітянського фронту
НАЗЯВО повідомляє, що провідні 

українські університети пропону-
ють академічну підтримку студен-
там, які змушені були залишити 
свої домівки чи не можуть відві-
дувати заняття через загрозу своє-
му життю. Вони можуть продовжи-
ти своє навчання онлайн з подаль-
шим перезарахуванням здобутих 
результатів навчання у власному 
ЗВО у цілій низці університетів. Їх 
перелік є на сайті НАЗЯВО, і він бу-
де регулярно оновлюватися. 

Загальні бойові втрати проти-

вника з 24.02.22 по 21.03.22 орієн-

товно склали: особового складу – 
близько 15 000 осіб, танків ‒ 498, бо-
йових броньованих машин ‒ 1 535, 
артилерійських систем – 240, РСЗВ 

– 80, засоби ППО – 45, літаків – 97, 
гелікоптерів – 121, автомобільної 
техніки – 969, кораблі /катери – 3, 
цистерн з ПММ – 60, БПЛА опера-
тивно-тактичного рівня – 24. 

День 27-й. Війна ніколи  
не змінюється

Російські військові розграбу-
вали та знищили новітню Цент-
ральну аналітичну лабораторію 
в м. Чорнобиль, яка є унікальним 
комплексом з потужними можли-
востями, може надавати послуги 
на будь-якому етапі поводження з 
РАВ, а також на стадії досліджень 
та розробки технологій. Майже 100 
одиниць найсучаснішого вартісно-
го аналітичного обладнання, ана-
логів якого немає у Європі.

 Гуманітарний портал 
Президент України Володимир 

Зеленський повідомив про створен-
ня сайту help.gov.ua, за допомогою 
якого кожен охочий може надати 
або отримати гуманітарну допомо-
гу. Про це розповідає офіційне інтер-
нет-представництво глави держави.

За словами Президента, лише за 
два минулих тижні до України на-
дійшло понад 100 тисяч тонн гума-
нітарної допомоги. Але звернень 
щодо надання допомоги – ще біль-
ше. «Тому створено сайт, на якому 
можна дізнатися, як придбати, як 
відправити й кому адресувати гу-
манітарний вантаж. Це – для кож-

ного, хто хоче долучитися. Для кож-

ного, хто може допомогти. В Укра-
їні й у світі. Щоб допомога йшла 
постійно, 24/7», – повідомив Воло-
димир Зеленський. 

Загальні бойові втрати ворога 
з 24.02 по 22.03 орієнтовно склали: 
особового складу – близько 15300 
осіб, танків ‒ 509, бойових броньова-
них машин ‒ 1556, артилерійських 
систем – 252, РСЗВ – 80, засоби ППО 

– 45, літаків – 99, гелікоптерів – 123, 
автомобільної техніки – 1000, кора-
блі /катери – 3, цистерн з ПММ – 70, 
БПЛА оперативно-тактичного рівня 

– 35, спеціальна техніка – 15. 

День 28-й. Ворог намагається 
активізуватись

По території білорусі триває ак-
тивне переміщення російської та бі-
лоруської військової техніки і її на-
копичення вздовж українського кор-
дону. Водночас на території білорусі 
небайдужі громадяни частково виве-
ли з ладу залізничне сполучення між 
республікою білорусь та Україною. 

На Східному напрямку опера-
тивні угруповання військ не да-
ють противнику відновити на-
ступ в напрямках на Слов’янськ та 
населений пункт Лозова, стриму-
ють просування загарбника в на-
прямку на міста Попасна та Кура-
хове. Здійснюють кругову оборону 
Маріуполя.  

На Сіверщині угруповання 
військ утримує оборону Чернігова 
та стримує просування противника 
у напрямку на Київ. Продовжуєть-
ся оборона Миколаєва та населених 
пунктів Миколаївської області.

Наші захисники стримують про-
тивника у напрямках на Кривий Ріг 
та Нововоронцовку, проводять ста-
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білізаційну операцію, виконують 
завдання територіальної оборони. 

За попередню добу було уражено 
понад 17 повітряних цілей ворога (6 
літаків, 5 БПЛА, 1 вертоліт та 5 кри-
латих ракет. Крім того, авіація По-
вітряних Сил завдавала нищівних 
ударів по скупченню техніки і живої 
сили противника та здійснювали 
ураження ворожих крилатих ракет. 

На майданчику установки 
«Джерело нейтронів» виявили не-

розірваний снаряд «Смерча»
Про це повідомила Державна 

інспекція ядерного регулювання 
України. 

Наявність нерозірваного снаря-
да РСЗВ 9К58 «Смерч» зовсім поруч 
із підкритичною ядерною установ-
кою, підкреслили в Держатомрегу-
лювання, «створює потенційну не-
безпеку нового вибуху».

Наразі знешкодити снаряд не-
можливо через постійні бойові дії 
в Харкові взагалі та безпосеред-
ньо в районі розташування ядер-
ної установки, яка вже неодноразо-
во потрапляла під обстріли. Її пере-
ведено в глибокий підкритичний 
стан – режим «тривалий зупин». 

...Ворог знову обстріляв Київ – по-
шкоджено будівлі у Святошинсько-
му та Шевченківському районах. 
Обстрілів зазнав торговий центр, 
будинки приватного сектору та ба-
гатоповерхівки. Пожежі ліквідова-
но, постраждалих не виявлено. По-
шкоджено приміщення торгового 
центру та два приватних будинки.

Крім того, зранку теж обстрі-
лу зазнав Шевченківський район. 
Працюють рятувальники та меди-
ки. Наразі є загорання кількох при-
ватних будинків та багатоповер-
хівки. Четверо людей травмовані. 
Інформація про постраждалих та 
характер руйнувань – уточнюється.

Поліція відновлює роботу в 
Ірпені

«Розпочинаються зачистки те-
риторії від диверсантів, але голо-
вне завдання зараз — допомога та 
евакуація мирних мешканців, які 
ще досі залишаються в Ірпені.

Також спецпризначенці тісно 
взаємодіють з українськими вій-
ськовими підрозділами та допома-
гають відновлювати роботу органів 
місцевої влади на території міста.

Російські окупанти й далі не-
щадно обстрілюють Ірпінь», — по-
відомив голова Нацполіції Ігор 
Клименко.

Постраждав музей імені Архи-

па Куїнджі
У Маріуполі російські війська 

знищили будівлю Художнього му-
зею імені Архипа Куїнджі. За слова-
ми голови Національної спілки ху-
дожників України Костянтина Чер-
нявського, оригіналів робіт Архипа 
Куїнджі на момент обстрілу в му-
зеї не було – там залишалися лише 
копії авторства Андрія Ялансько-
го й Олександра Ольхова. Водночас 
у музеї зберігалися оригінали ро-
біт інших українських художників 

– Івана Айвазовського, Миколи Глу-
щенка, Тетяни Яблонської, Михай-
ла Дерегуса та інших. Їхня доля на-
разі невідома. Фонд музею налічу-
вав приблизно 2 тисячі експонатів.

Окупанти бомбардують 
фосфорними бомбами.  
День 29-й

Російські окупанти цинічно 
бомбардують Україну фосфорни-
ми бомбами. Білий фосфор викли-
кає важкі опіки, аж до кісток та 
кісткового мозку. Інформуємо про 
дії у разі зіткнення з фосфорною 
небезпекою. 

Не торкайтеся руками частинок 
фосфору на шкірі або на одязі. Обе-
режно зніміть одяг, краще робити 

це у воді або поливаючи уражені 
ділянки водою.

Обробіть рану содовим розчи-
ном. Накладіть вологу пов’язку, її 
також бажано змочувати содовим 
розчином. В жодному разі не вико-
ристовуйте вату і перекис водню.

Після російських обстрілів у 
Чернігові загинули до 200 мирних 
мешканців. Загарбники пошкоди-
ли майже 1300 цивільних об’єктів 
на Миколаївщині. Ворог намага-
ється захопити Славутич — під за-
грозою персонал ЧАЕС.

Потрапив під обстріл у Василь-
ківському районі поблизу Києва і 
евакуаційний поїзд Київ — Івано-
Франківськ. «У трьох вагонах по-
вибивало вікна. За оперативними 
даними, постраждалих немає. Ні 
серед бригади поїзду, ні серед па-
сажирів. Начальник поїзду та вся 
бригада діяли чітко», — повідомив 
голова правління АТ «Укрзалізни-
ця» Олександр Камишин.

Як повідомив Генштаб ЗСУ, за-

гальні бойові втрати противни-

ка з 24.02 по 24.03 орієнтовно скла-
ли: особового складу – близько 15800 
осіб, танків ‒ 530, бойових броньова-
них машин ‒ 1597, артилерійських 
систем – 280, РСЗВ – 82, засоби ППО 

– 47, літаків – 108, гелікоптерів – 124, 
автомобільної техніки – 1033, кора-
блів /катерів – 4, цистерн з ПММ – 72, 
БПЛА оперативно-тактичного рівня 

– 50. Спеціальна техніка – 16. 

30-й день спротиву.  
Стійка оборонна позиція, 
готовність до контратак

Оперативна інформація ста-

ном на 06:00 25 березня.
Угруповання об’єднаних сил веде 

стійку оборонну операцію на Доне-
цькому, Слобожанському та части-
ні Таврійського напрямків. Протягом 
попередньої доби наші воїни відби-
ли 9 ворожих атак, знищили 12 тан-
ків, близько 20 одиниць броньованої 
та автомобільної техніки і 9 артиле-
рійських систем. Противник втратив 
понад 200 військовослужбовців. Під-
розділами протиповітряної оборони 
збито 2 літаки та 2 БПЛА ворога. 

Угрупованням Повітряних сил 
ЗСУ за попередню добу було ура-
жено 6 повітряних цілей ворога: 
1 літак, 1 БПЛА та 4 крилаті раке-
ти. Авіація здійснювала патрулю-

вання повітряного простору, ви-
нищувальне прикриття військ та 
об’єктів, ударна авіація здійснюва-
ла вогневий вплив по колонах бро-
нетехніки, логістичних центрах та 
скупченнях військ ворога. 

На Сіверщині продовжується 
оборона Чернігова та стримується 
просування противника у напрям-

ку на Київ. Одночасно, угрупован-
ня сил і засобів оборони міста Ки-
єва продовжує відбиття наступу 
противника, нанесення йому вог-
невого ураження та стійке утри-
мання визначених рубежів. 

Російські терористичні війська 
продовжують вести бойові дії, сві-

домо порушуючи норми міжнарод-
ного гуманітарного права. 

Загальні бойові втрати проти-

вника з 24.02 по 25.03 орієнтовно 
склали: особового складу – близько 
16100 осіб, танків ‒ 561, бойових бро-
ньованих машин ‒ 1625, артилерій-
ських систем – 291, РСЗВ – 90, засоби 
ППО – 49, літаків – 115, гелікоптерів 

– 125, автомобільної техніки – 1089, 
кораблі /катери – 5, цистерн з ПММ 

– 72, БПЛА оперативно-тактичного 
рівня – 53. Спеціальна техніка – 18. 

Освітні й наукові відносини 
– розірвано 

Україна розірвала всі угоди з 
державою-агресором в галузі осві-
ти і науки.

Постанову про денонсацію Угод 
в галузі освіти і науки з Російською 
Федерацією було опубліковано на 
єдиному вебпорталі органів вико-
навчої влади України. 

CERN розриває зв’язки з Моск-
вою і Мінськом 

Європейська організація з ядер-
них досліджень (CERN) оголоси-
ла про зупинення співпраці з РФ 
та РБ. Про це йдеться в офіційно-
му повідомленні, яке розміщено на 
сайті організації. Рішення прийня-
те «у відповідь на військове втор-
гнення в Україну». CERN призупи-
няє участь своїх вчених у наукових 
комітетах установ на території РФ 
та РБ. Крім того, скасовуються всі 
заходи за програмами співпраці у 
цих двох країнах. 

День 31-й. Найзапекліші 
точки — Буча, Ірпінь, 
Гостомель… 

Вночі на Херсонщині лунали 
сильні вибухи в обласному центрі 
та з боку Миколаївщини. За інфор-
мацією жителів територіальних 
громад Високопілля, Великої Олек-
сандрівки, Берислава, вороги ри-
ють в селах окопи та стріляють по 
локаціях ЗСУ на Дніпропетровщи-
ні та Миколаївщині.

На Київщині тривають бої в Бу-
чанському районі, Макарові, селах 
Немішаївської громади. Постійні во-
рожі мінометні та артилерійські об-
стріли. Є влучання у приватні бу-
динки. У Вишгородському районі 
агресор впритул наблизився до Сла-
вутича. Місто перебуває в ізоляції. У 
Броварському районі сили оборони 
проводять успішну оборонну опера-
цію. У Фастівському районі внаслідок 
ракетного удару спалахнула пожежа. 
Триває гасіння. Про жертв і постраж-

далих інформації поки немає. 
Триває оборона Чернігова, ситу-

ація в місті залишається складною. 
У Чернігівській області ведуться 
активні бої по маршрутах пересу-
вання ворога. Вночі російські вій-
ська здійснили два ракетних удари 
по військовій частині під Дніпром. 
Інформація про постраждалих 
встановлюється. З вечора ворог об-
стрілював з артилерії околиці Сум. 

В Охтирському районі артилерія 
рф обстрілювала околиці Тростян-

ця. Дані про руйнування і постраж-

далих відсутні. 
У Харкові російські загарбники 

усю ніч обстрілювали житлові ра-
йони із зброї дальньої дії, є пожежі, 
працюють рятувальники, кількість 
постраждалих встановлюється. У 
Харківській області бої тривають в 
Ізюмі, Збройні сили України трима-
ють позиції та ведуть бій. Агресор 
обстріляв у Дергачах житлові при-
міщення, лікарню, карету швидкої 
допомоги, є поранені. У Малій Рога-
ні вертоліт рф обстріляв свої ж по-
зиції танкового полку, знищив ро-
сійську техніку та живу силу.

У Запорізькій області сили обо-
рони продовжують стримувати 
просування ворога, на окремих на-
прямках змушують противника 
відступати, продовжуючи нищити 
ворожу техніку. Запеклі бої з воро-
гом точаться в населених пунктах 
Кам’янське, Оріхів, Гуляйполе. Осо-
бовий склад одного з підрозділів ТрО 
Запорізької області звільнив село 
Малинівка Пологівського району.

На Луганщині війська рф ве-
дуть постійні обстріли міст, три-
вають бої у Рубіжному та Попас-
ній. За учорашню добу у Сєвєро-
донецьку і Рубіжному загинули 
п’ятеро осіб, ще восьмеро поранені. 
Пошкоджено 32 об’єкти – 7 багато-
квартирних та 9 приватних будин-
ків, школа та кінотеатр в Сєвєродо-
нецьку, господарчі споруди, гаражі, 
інфраструктура. 

У Донецькій області в Мар’їнці 
та Авдіївці усю ніч і зранку – об-
стріли, є поранені цивільні. Ворог 
не пропускає гуманітарні ванта-
жі до Маріуполя. Люди виїжджа-
ють з міста самотужки до Мангуша 
чи Бердянська. Звідти здійснюєть-
ся евакуація автобусами. Водночас 
з автобусами є постійна затримка 
на маршруті, адже російські вій-
ська перешкоджають їх руху. 

Загальні бойові втрати проти-

вника з 24.02 по 26.03 орієнтовно 
склали: особового складу – близь-
ко 16400 осіб, танків ‒ 575, бойових 
броньованих машин ‒ 1640, арти-
лерійських систем – 293, РСЗВ – 91, 
засоби ППО – 51, літаків – 117, гелі-
коптерів – 127, автомобільної тех-
ніки – 1131, кораблів /катерів – 7, 
цистерн з ПММ – 73, БПЛА опера-
тивно-тактичного рівня – 56, спеці-
альної техніки – 19, пускових уста-
новок ОТРК/ТРК – 2.

Установка «Джерело нейтро-

нів» знову під ударом
26 березня року ядерна установ-

ка «Джерело нейтронів» в черго-
вий раз потрапила під обстріли ро-
сійських військ. Про це повідомляє 
пресслужба Державної інспекції 
ядерного регулювання України. 
«Оцінити масштаби пошкоджень 
важко через бойові дії, які не при-
пиняються у районі розташуван-
ня ядерної установки», – йдеться у 
повідомленні. 

Ворог гатить на всі боки.  
День 32-й

27 березня ворог вів обстріли 
житлових масивів у передмістях та 
в самому Києві. Декілька підрозді-
лів ворога відведено в район Чорно-
биля з подальшим переміщенням 
на територію республіки білорусь. 

Ворог не полишав спроб блоку-
вати Чернігів. Продовжувались об-
стріли житлових кварталів Ніжи-
на. Окупант намагається утримати 
місто Славутич. На в’їздах у міс-
то російські окупанти встановили 
блокпости. 

У напрямку на Бровари підрозділи 
противника зупинені. У боях в райо-

нах Лук’янівки та Рудницького під-
розділи рашистів зазнали значних 
втрат та відійшли у район населених 
пунктів Піски та Нова Басань.

У напрямках на Суми та Хар-
ків ворог активних наступальних 
дій не проводив. У напрямку на 
Слов’янськ силами до трьох БТГр 
намагається закріпитись в райо-
нах населених пунктів Кам’янка, 
Синичине, Суха Кам’янка. 

На Донецькому напрямку про-
тивник продовжує перегрупу-
вання та нарощування ударних 
угруповань для відновлення на-
ступальних дій, основні зусилля 
зосереджує на взятті під контроль 
населених пунктів Попасна, Рубіж-

не, виході до районів населених 
пунктів Вугледар, Новотроїцьке, а 
також захопленні Маріуполя. 

«Ситуація жахлива…»
Загальні бойові втрати проти-

вника з 24.02 по 28.03 за зведен-
нями Генштабу ЗСУ склали: осо-
бового складу – близько 17000 осіб, 
(+400) танків ‒ 586 (+4) , бойових 
броньованих машин / APV ‒ 1694 
(+3), артилерійських систем – 302 
(+8), РСЗВ – 95 (+2), засоби ППО – 54 
(+2), літаків – 123 (+2), гелікоптерів 

– 127, автомобільної техніки – 1150 
(+6), кораблі /катери – 7, цистерн з 
ПММ – 73, БПЛА оперативно-так-
тичного рівня – 66 (+10). 

Ще через день втрати ворога в 
живій силі становили: 17500 осіб, 
танків знищено – 605, бойових бро-
ньованих машин ‒ 1723, артиле-
рійських систем – 305, літаків – 131, 
гелікоптерів – 131, автомобільної 
техніки – 1184, БПЛА оперативно-
тактичного рівня – 81. 

Звільнено Тростянець. У місті 
великі руйнування. Лікарня замі-
нована. Про це повідомив журна-
лістам перший заступник голови 
ОВА Тарас Савченко, який побував 
у місті з гуманітарною колоною, 
передає Укрінформ. 

«Ми побачили величезні руйну-
вання. Ми побачили десятки оди-
ниць спаленої техніки, як цивіль-
ної, так і військової. Повна відсут-
ність будь-яких комунікацій, у тому 
числі зв’язку, світла, води... Ситуація 
жахлива. В останні дні була під об-
стрілом лікарня, вона замінована».

Відступаючи з окупованої тери-
торії, війська рф мінували її залпо-
вими дистанційними системами. 
Продовжувались і обстріли міст. З 
27 на 28 березня російські загарб-
ники 15 разів обстріляли Харків зі 
зброї дальньої дії.  

29 березня все ще залишали-
ся дуже небезпечними напрямки: 
Житомирська траса, Буча – Ірпінь 

– Гостомель, Немішаєве, Дмитрів-
ська громада, Макарівська грома-
да, північ Вишгородського району, 
території деяких сіл Баришівської, 
Калитянської, Великодимерської 
громад. Продовжувались обстріли 
в Бучанському районі. В Гостомелі 
та Ірпені тривали бої. 

Ворог не поспішав покидати Бо-
родянську, Гостомельську, Дми-
трівську громади. І майже скрізь 
продовжує руйнувати інфраструк-
туру міст, житлові будинки. 

Обстріли у Броварському райо-
ні. Багато пошкоджених будинків. 
У деяких селах окупанти ще нама-
гаються закріпитися. Повністю ізо-
льований Славутич. Незабаром во-
ни покинуть ці місця, запихуючи, 
куди тільки можна, награбоване 
майно.

Світ здригнеться їхній нелюд-
ськості, побачивши, що вони там 
натворили. 

За повідомленнями Генерального штабу ЗСУ та інформагентств 
(Продовження в наступному номері)
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Продовжуємо цикл матеріалів 
про життя українських вишів в 
умовах воєнного стану. Мобілізував 
усі сили і Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка. Його студенти і викла-
дачі захищають Україну, допомага-
ють нашому війську і один одному і 
звісно – не втрачають оптимізму.  

Тримати зв’язок 
Як і в багатьох закладах вищої 

освіти, у КНУ продовжили каніку-
ли до 1 квітня. «Ми великий заклад, 
і для того, щоб поновлювати освіт-
ній процес у будь-якій формі, треба 
розуміти, хто й де знаходиться і як 
контактувати», – розповідає «Світу» 
ректор університету Володимир Бу-
гров. – Намагаємось робити все те са-
ме, що й у мирний час. Готуємось до 
підсумкової атестації, продовжен-
ня освітнього процесу. Прагнемо, 
щоб по управлінській вертикалі був 
зв’язок з кожною людиною – викла-
дачем, студентом чи аспірантом».

Проректори виходять на відео-
зв’язок із кабінету ректора, щоб 
люди бачили – керівники на місці 
і працюють. 

– Коли ми оголосили, що випус-
кні кваліфікаційні роботи потрібно 
готувати, то почався тролінг – мов-
ляв, які роботи в окопах. – продо-
вжує Володимир Анатолійович. – 
Але, до речі,  Міністерство освіти і 
науки своїм листом зауважило, що 
готувати підсумкову атестацію по-
трібно – інша річ, в якій формі во-
на буде відбуватись. На вченій ра-
ді починаємо планувати і вступну 
кампанію. Очікуємо на її алгоритм. 
Якщо вона відбуватиметься у фор-
мі вступних випробувань, то до неї 
все одно потрібно залучати пред-
ставників університету. Бо в цих 
логістичних умовах нам треба ро-
зуміти, кого скільки і де потрібно. 

Володимир Анатолійович де-
монструє великий стос паперів 
– щойно підписав табелі для ви-
плати зарплати. Є й подання на 
преміювання співробітників, які 
здійснюють життєзабезпечення 
університету в ці часи.   

Звісно, виникає безліч господар-
ських питань, адже університет – 
це близько 300 об’єктів в Києві і за 
межами. Завдяки службам забезпе-
чення усі корпуси мають опален-
ня, холодне і гаряче водопостачан-
ня та електрику. Працюють центри 
харчування. «Те, що здається звич-
ним у мирному житті, набуває осо-
бливого значення в часи війни», – 
зауважує Володимир Бугров. 

– Багато обслуговуючого пер-
соналу живе у передмісті, – додає 
проректор з науково-педагогічної 
роботи Олена Добржанська. – У 
нас є прибиральниці, які вже дру-
гий тиждень живуть у корпусах. Те 
саме можна сказати і про охорону. 
Ми неймовірно вдячні цих людям. 

Прихисток і рука допомоги 
У перші дні війни у гуртожитках 

університету залишалось близь-
ко двох тисяч студентів (зокре-
ма й іноземних). 12 березня (коли 
відбувалась розмова) залишилось 
близько 500. Всі іноземні студенти 
виїхали. До речі, КНУ дав прихис-
ток людям, які евакуювалися з Ір-
пеня, Гостомеля, Харкова. 

Як зауважила Олена Добржан-
ська, руку допомоги простягнули Де-
партамент освіти і науки, молоді та 
спорту Закарпатської обласної дер-
жавної адміністрації, університети 
Хмельницького, Івано-Франківська, 
Ужгорода і Чернівців, які приймають 
на безоплатній основі родини співро-
бітників та студентів КНУ. Пані Оле-
на координує цей процес з боку КНУ. 

– Ще у січні цього року, коли всі ці 
події насувались, ми поговорили з 
нашими працівниками адміністра-
тивно-господарської частини, ци-
вільного захисту,  – розповів Воло-
димир Бугров. –  З прикрістю конста-
тую, що ті, хто мав би прогнозувати 
такі речі, виявились заручниками за-
старілих штампів. Але з іншого боку, 
за місяць-півтора нам вдалося трохи 
навести лад у наших сховищах, зо-
крема в Червоному корпусі. Вони ста-
ли в пригоді, коли розпочалася війна. 

У навчальних корпусах і гурто-
житках КНУ є і придатні сховища 
(які створювались з метою захисту), 
і просто цокольні поверхи і підвали, 
які використовуються з цією метою.

– Наприклад, студенти фізично-
го факультету, які залишились, ви-
рішили проживати  у підвально-
му приміщенні свого корпусу, а не 
в гуртожитку, – розповідає Володи-
мир Анатолійович. – З ними також 
перебуває декан з родиною. Фахівці 
все прорахували – зруйнувати пе-
рекриття може тільки пряме попа-
дання тисячотонної бомби. В Опти-
ко-механічному коледжі КНУ та-
кож нині постійно живе керівник.

Декілька укриттів обладнано у 
гуртожитках на вулиці Ломоносо-
ва. У корпусі Інституту міжнарод-
них відносин й Інституту журна-
лістики на вулиці Іллєнка також 
є добре сховище, туди пускають і 
мешканців навколишніх будинків. 

Внесок кожного
Як розповіли у виші, біля п’ятисот 

студентів і викладачів університе-
ту мобілізувались до Збройних сил 
України або долучилися до терито-
ріальної оборони. Президія профко-
му ухвалила рішення перерахувати 
мільйон гривень на потреби ЗСУ. 
Допомагають військовим й іншими 
способами, адже в структурі КНУ є 
військовий інститут. 

Дівчата допомагають у центрах 
харчування. Крім того, викладачі 
і студенти КНУ допомагали у про-
ведені брифінгу збитих російських 
льотчиків – займались технічним 
забезпеченням і перекладом. 

Університет долучився і до інфор-
маційної боротьби. Як зауважив Во-
лодимир Бугров, КНУ звернувся до 
всіх провідних наукометричних баз 
світу  щодо повного вилучення ро-
сійських наукових журналів, а та-
кож закликав провідні рейтингові 
агенції (зокрема, QS) зробити це са-
ме з російськими університетами. 
Ректор також звернувся до всіх спів-
робітників і студентів з проханням 
допомогти у поширені згаданих іні-
ціатив та своїми каналами розпо-
всюджувати правду про російсько-
українську війну.

Спілкуючись зі співробітниками, 
студентами, які залишились, відчува-
єш – вони вже прийняли принципове 
рішення залишитись і бути корисни-
ми тут, у Києві. Вони зібрані, організо-
вані і знають, що робити. Звісно, бать-

ки переживають, телефонують і рек-
тору, і проректорам, тому доводиться 
інколи й заспокоювати, і розповідати, 
що в студентів все добре. 

І «їжаки» зробити,  
і сайти ворога покласти

Разом з проректорами Олегом Фе-
девичем і Оленою Добржанською 
відвідуємо сховища університету. 
Розпочинаємо з Червоного корпу-
су. Монументальна будівля – мону-
ментальне й укриття: півтораметро-
ві стіни, товстелезні двері.  Подекуди 
зроблено ремонт, є водопостачання, 
а також резервуари з водою, працює 
вентиляція. Бачимо свіжий стенд 
– «Дії населення в екстремальних 
умовах мирного та воєнного часу». 
Як зауважує Олег Федевич, тут од-
ночасно можна розмістити близь-
ко півтисячі людей – на кількість 
співробітників, які нині працюють в 
корпусі, цілком достатньо. 

Потім їдемо до студмістечка. У 
гуртожитку нас зустрічає студентка 
6 курсу хімічного факультету Люд-
мила Коржан. Ще на початку війни 
вона думала виїжджати, але коли 
студенти почали облаштовуватися 
у сховищі, то зрозуміла, що може бу-
ти координатором. Тож тепер – все 
тримає під контролем. Розповідає, 
що зараз у гуртожитку залишилось 
20 студентів, а у перші дні війни бу-
ло 120, причому не лише з КНУ, а й з 
інших столичних вишів, приходили 
і мешканці навколишніх будинків.  

Всі, хто залишився в гуртожит-
ку, намагаються бути корисними. 
Як розповіла Людмила, дівчата до-
помагали куховарити у різних хар-

чоблоках. Нині ті, хто залишився, 
допомагають у пекарні. Не сидять 
без волонтерської роботи і хлопці. 

– Змішували коктейлі Молото-
ва, допомагаємо робити протитан-
кові їжаки, працюємо з електроін-
струментом, – розповідає студент 
факультету інформаційних техно-
логій Іван Нечипоренко. – Не цу-
раємось будь-якої роботи, яка по-
трібна для життєдіяльності нашо-
го студмістечка чи потреб оборони.

«Вже в перші дні війни в нас 
сформувалась група, яка ходила 
працювати з металом, – додає сту-
дент хімічного факультету Іван По-
котілов. – Деякі люди задіяні в па-
трулюванні периметру студмістеч-
ка. Ті хто залишаються, готують 
їсти – в нас із забезпеченням про-
дуктами проблем немає.      

Також, як розповів Іван Нечипо-
ренко, студенти ФІТ у своїй біль-
шості – і ті, хто залишився в Києві, 
і ті, хто поїхав, – задіяні в інформа-
ційній боротьбі. Вони використо-
вують свої знання для атаки на во-
рожі інформаційні ресурси.    

«У будь-якій ситуації намагає-
мося мислити позитивно, – проща-
ється з нами Людмила Коржан. – А 
оптимізму готові ще й позичити. 
Перемога за нами».  

Заходимо до іншого гуртожитку, 
що у студмістечку, – тут залиши-
лось 27 осіб. Нас зустрічає коорди-
натор, студент історичного факуль-
тету Назар Перейма. Розповідає, 
що після початку війни студентам 
історичного і геологічного факуль-
тетів, які тут проживають, вдалось 
організуватися й облаштували схо-

вище, розібратись з комунікація-
ми. Налагодили триразове харчу-
вання і нині готові до будь-яких 
сценаріїв. «Найголовніше в цій 
ситуації правильно організувати 
процес, і в нас поки виходить, – до-
дає Назар. – Ми в постійному кон-
такті з адміністрацією факультетів. 
Мій науковий керівник приходить 
щодня і перевіряє, чи все в нас до-
бре. А ми допомагаємо нашій теро-
бороні. Всі долучаються і всі пра-
цюють задля нашої перемоги».

Від жодного студента нарікань 
не почули – вистачає і їжі, і води, а з 
бойовим духом в них і так все добре. 

Звичайні речі у час війни набу-
вають нового змісту. Інколи у три 
зміни, з 5 години ранку працю-

ють кухарі Центру харчування № 2 
КНУ. Заходимо до їдальні – тут го-
дують і студентів, і співробітників, 
які забезпечують функціонування 
інфраструктури університету. 

Механізми гуманітарної 
допомоги 

Продовжує роботу Центр гумані-
тарної підтримки університету. За 
координації проректорки Інни Сте-
панець, яка зараз працює у Львові, 
до Києва прибуло вже кілька пар-
тій з вантажем. Одна з них – з ліка-
ми –  до Університетської клініки.

– Згідно з законодавством, навіть 
якщо зарубіжні партнери готові пе-
реказати нам кошти, то конверту-
вати валюту ми не можемо, – роз-
повідає про тонкощі «гуманітарки» 
Олена Добржанська. – Це можуть 
робити тільки Збройні сили Украї-
ни і фонд «Повертайся живим». Ім-

порт теж обмежений, тобто купу-
вати за валюту за кордоном ми не 
можемо. Тому просимо наших парт-
нерів, щоб купували за кордоном і 
передавали сюди. І тут на перший 
план виходить питання логістики. 

Нині Університетська клініка пе-
рейшла на цілодобовий режим ро-
боти – тут постійно чергує 9 осіб. У 
разі надзвичайної ситуації можна 
оперативно розгорнути шпиталь.  

До речі, Інститут психіатрії та 
психологічна служба університету 
відкрила гарячу лінію для надання 
психологічної допомоги студентам, 
викладачам та всім громадянам.  

Робота над помилками 
Отже, університет живе і пра-

цює. І у ці складні дні не зраджує 
традиціям. 9 березня співробітни-
ки зібрались на акцію у День наро-
дження Тараса Шевченка. Ходою із 
квітами, із цитуванням Тарасових 
поезій делегація КНУ пройшла від 
головного навчального корпусу до 
постаменту Кобзареві.   «Навіть по-
при звинувачення у зайвому пафо-
сі, ми хочемо показати, що не бої-
мося, працюємо і віримо в перемо-
гу», – зауважує Володимир Бугров.  

– Коли війна закінчиться, а вона 
обов’язково закінчиться нашою пе-
ремогою, потрібно буде багато в чо-
му переосмислювати і наше повсяк-
денне життя, і економічну, і мораль-
но-психологічну складову, а також 
багато інших процесів, пов’язаних 
з екстремальними ситуаціями – не 
лише війною, а й цивільним захис-
том, – резюмував ректор. 

Дмитро ШУЛІКІН 
Фото автора  

НА ВЛАСНІ ОЧІ 

Пам’ятник Кобзареві у «віконці» барикади.

У сховищі студентам затишно, а настрій – переможний.

Роботи не цураємось, війську допомагаємо,

а оптимізмом – ще й поділимось
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Два нові асоційовані парт-
нери з України приєднуються 
до ENHANCE Alliance, що є час-
тиною програми фінансування 
ERASMUS+, об’єднує  європейські 
технологічні університети, спря-
мований на створення іннова-
ційної структури європейських 
мереж, сприяючи підвищенню 
мобільності студентів і співро-
бітників, а також інноваційним 
формам навчання та взаємодії з 
суспільством.   

Як сказано на офіційному сайті 
організації, ENHANCE Alliance ра-
дий вітати двох нових асоційова-
них партнерів: Національний тех-
нічний університет України «Ки-
ївський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» та Націо-
нальний університет «Львівська 
політехніка». Обидва заклади при-
єднаються до нашої високої між-

дисциплінарної мережі партнерів 

з наукових кіл, промисловості, по-
літики та суспільства.  

ENHANCE прагне до сталої транс-
формації наших суспільств через 
навчання та дослідження. Він за-
снований на європейських ціннос-
тях. Тому для Альянсу дуже важ-

ливо підтримувати ті європейські 
університети, чия діяльність пере-
буває під загрозою війни. Ми хо-
чемо побудувати партнерство, яке 
наведе мости навіть за межами ни-
нішньої складної ситуації та ство-
рить можливості для досліджень і 
викладання в найближчі роки. 

Професор Кшиштоф Заремба, 
ректор Варшавського технологіч-
ного університету (університет-
член ENHANCE) пояснив: «У мину-
лому у нас була дуже плідна співп-
раця, і ми хочемо зміцнити наші 
зв’язки з обома університетами в 
ці важкі часи». Збільшення спіль-
них зусиль дасть студентам та 

співробітникам обох університе-
тів можливість скористатися мож-

ливостями мобільності в семи уні-
верситетах-членах ENHANCE.  

Професор Енн Борг, ректор Нор-
везького університету науки і тех-
нологій і голова ради директорів 
ENHANCE, сказала: «ENHANCE — 
це не лише Альянс семи універ-
ситетів, які поділяють прагнення 
сприяти передовому досвіду в га-
лузі освіти та досліджень, це та-
кож Альянс який серйозно сприй-
має свою відповідальність за євро-
пейське суспільство». 

Нині співпраця зосереджена 
на можливостях, наданих студен-
там українських університетів ско-
ристатися привабливими пропо-
зиціями навчання та участі в  еко-
системах ENHANCE. У середньо- та 
довгостроковій перспективі консо-
лідація  відбуватиметься через під-
вищення мобільності, обмін між 
органами студентського самовряду-
вання та наукове співробітництво.  

«Вкрай важливо, щоб ми вия-
вили солідарність із вищими на-
вчальними закладами України та 
надали їм шляхи компенсації руй-
нувань, спричинених цією жах-
ливою війною», – каже Навід Са-
йєд, генеральний секретар альян-
су ENHANCE.

Акредитація в умовах війни
Строк дії сертифікатів закладів 

вищої освіти (наукових установ) 
про акредитацію спеціальностей і 
напрямів підготовки та сертифіка-
тів про акредитацію освітніх про-
грам, за якими здійснюється підго-
товка здобувачів вищої освіти, що 
були чинними на 24 лютого 2022 
року, продовжується до 1 липня ро-
ку, наступного за роком припинен-
ня або скасування воєнного стану в 
Україні. Відповідну урядову постано-
ву № 295 було прийнято 16 березня. 

Також Національному агентству 
із забезпечення якості вищої освіти 
тимчасово дозволяється проведен-
ня акредитації освітніх програм, за 
якими здійснюється підготовка здо-
бувачів вищої освіти, у віддаленому 
(дистанційному) режимі, а також 
ухвалення рішення про умовну 
(відкладену) акредитацію освітніх 
програм без проведення або з част-
ковим проведенням акредитацій-
ної експертизи без оплати вартості 
акредитації закладом вищої освіти.

100 мільйонів на стипендії  
від Світового банку 

Світовий банк ухвалив рішення 
про екстрену допомогу Уряду Укра-
їни в галузі вищої освіти у розмірі 
майже 100 мільйонів доларів, що 
дозволить виплачувати академіч-
ні стипендії для 172 тисяч студен-
тів та соціальні стипендії для 50 ти-
сяч студентів стипендіальних про-
грам 202  2022 років.

Про це із посиланням на повідо-
млення Світового банку розповів 
голова Комітету Верховної Ради з 
питань освіти, науки та інновацій 
Сергій Бабак.

У Світовому банку зауважили, 
що російське вторгнення прине-
сло невимовні страждання в укра-
їнські сім’ї, і багато родин не мо-
жуть підтримувати своїх дітей.

– Ці стипендіальні програми до-
поможуть студентам забезпечи-
ти свої основні потреби та послу-
ги, зрештою сприятимуть продо-
вженню освітнього процесу та 
покращенню результатів навчан-
ня, – наводяться у повідомлен-
ні слова регіонального директора 

Світового банку у справах країн 
Східної Європи Арупап Банерджі. 

Роботу ЄДЕБО відновлено
Роботу Єдиної державної елек-

тронної бази з питань освіти від-
новлено в повному обсязі. Про це 
повідомив міністр освіти і науки 
Сергій Шкарлет. 

Він також зауважив, що з 18 бе-
резня заклади освіти мають мож-

ливість вносити до ЄДЕБО дані що-
до здобувачів освіти, формувати 
для випускників інформацію, що 
міститиметься в документах про 
здобуту освіту та отримувати ре-
єстраційні номери додатків євро-
пейського зразка, подавати заяви 
щодо ліцензування освітньої ді-
яльності тощо. Органи акредита-
ції продовжать вносити  актуаль-
ну інформацію щодо акредитації 
освітніх програм на відповідних 
рівнях освіти. Також відновлено 
функціонування реєстрів ЄДЕБО, 
перевірку дійсності документів 
про освіту тощо.    

Кошти ЄС – на нашу освіту
Як зауважили в МОН, 16 берез-

ня 2022 року відбулася нарада мі-
ністрів освіти Ради Європейського 
Союзу щодо підтримки України у 
сфері освіти і науки. А 18 березня 
міністр національної освіти, мо-
лоді та спорту Французької Респу-
бліки Жан-Мішель Бланке, який 
головує у Раді міністрів, у своєму 
Твіттері повідомив про ухвалене 
рішення за результатами цього 
засідання. 

Так, Рада міністрів ЄС ухвалила 
рішення про перерозподіл коштів 
фондів ЄС на освіту: на підтрим-

ку українських дітей у школах; на 
полегшення вступу на навчання 
учнів та студентів, на забезпечен-
ня доступу до спільних онлайн-ре-
сурсів вчителям, на відновлення 
української системи освіти. 

Як атестувати студентів, 
визначатимуть ЗВО

Міністр освіти і науки Сергій 
Шкарлет підписав наказ, який до-
зволяє керівникам закладів фахо-
вої передвищої та вищої освіти са-

мостійно визначати форми атес-
тації здобувачів у 2022 році. Про це 
повідомила пресслужба МОН.

Крім того, для випускників за-
кладів фахової передвищої та ви-
щої освіти 2022 року загальна 
кількість кредитів ЄКТС, перед-
бачена на практичну підготовку, 
може бути меншою, ніж визначе-
на відповідним стандартом міні-
мальна кількість кредитів ЄКТС 
на практичну підготовку, за умо-
ви перерозподілу відповідної кіль-
кості кредитів на інші освітні ком-

поненти. Водночас загальна кіль-
кість кредитів ЄКТС за освітньою 
програмою має відповідати вимо-
гам стандарту.   

Зміни до порядку 
присудження ступеня PhD

У зв’язку з дією воєнного ста-
ну в Україні уряд ухвалив зміни 
до Порядку присудження ступеня 
доктора філософії та скасування 
рішення разової спеціалізованої 
вченої ради закладу вищої осві-
ти, наукової установи про прису-
дження ступеня доктора філософії. 
Відповідну постанову № 341 було 
ухвалено 21 березня. 

Враховуючи умови воєнного ча-
су, з метою захисту прав і закон-
них інтересів здобувачів ступеня 
доктора філософії, надання мож-

ливості відновлення освітньо-на-
укової інфраструктури після пе-
ремоги України над російсько-
фашистськими загарбниками, 
пропонується не враховувати при 
обчисленні строків (визначених 
Порядком) період воєнного стану 
та наступні три місяці після його 
завершення.

«Воєнні дії, спричинені повно-
масштабним вторгненням росії, 
охопили значну частину Украї-
ни та унеможливили здійснення 
освітньої діяльності в багатьох 
закладах вищої освіти та науко-
вих установах, – зауважують в 
Міністерстві освіти і науки. Змі-
ни до Порядку обумовлені необ-
хідністю унормування процеду-
ри атестації здобувачів ступеня 
доктора філософії в умовах воєн-

ного стану».

СВІТ З УКРАЇНОЮ

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ

Нові асоційовані партнери ENHANCE Alliance та їх ректори: Львівської 
політехніки – Юрій БОБАЛО та Київської – Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ.

КПІ та «Львівська політехніка»
приєднуються до ENHANCE Alliance

Європейська дослідницька 
рада (ERC) звернулася до своїх 
грантоотримувачів з прохан-
ням надати тимчасове праце-
влаштування дослідникам-бі-
женцям та допоміжному пер-
соналу (технікам, керівникам 
лабораторій тощо) з України. 

ЄДР зв’язалася зі своїми 5600 
поточними грантоотримувача-
ми та збирає інформацію про 
можливості працевлаштування. 
Ці дані збиратимуть та публіку-
ватимуть на веб-сайті ЄДР та ін-
ших каналах. Ініціатива ґрунту-
ється на заяві Наукової ради ЄДР 
на підтримку України та її до-
слідницького співтовариства.

Марія Лептін сказала: «Ми 
закликаємо грантоотримувачів 
ЄДР, а також університети та до-
слідницькі центри, які їх при-
ймають: відкрийте свої лабора-
торії та відкрийте свої команди 
для дослідників, яким довелося 
тікати від війни в Україні. Мож-

ливо, ви плануєте найняти чле-
нів команди для свого проєкту, 
що фінансується ЄДР, і я прошу 
вас розглянути питання про до-
слідників-біженців та інших 
співробітників з України, чий 
досвід відповідає вашим потре-
бам. Це лише один зі способів 
допомогти – важливо, щоб нау-
кова спільнота була разом».  

Професор мовознавства Ін-
ституту славістики Віденсько-
го університету, Українського 
Вільного Університету в Мюн-
хені та Католицького універси-
тету ім. Петра Пазманя в Буда-
пешті,  Президент Міжнародної 
асоціації україністів, лауреат 
Золотої медалі імені В. І. Вер-
надського НАН України та Між-

народної премії імені Івана 
Франка – про війну, яка триває: 

- Не можна говорити про те, що 
російські науковці не мають жод-
ного відношення до війни, яка 
триває. Де ті гордовиті російські 
інтелектуали, які так сильно пи-
шаються власними традиціями? 
Чи ми їх чули? Був якийсь лист, 
там були певні люди, яких я досі 
поважаю, але цього не достатньо. 

Ми не знаємо, що відбуваєть-
ся і що відбудеться у бункерах 
путіна, але це може мати вели-
чезний ефект на подальші події. 
Якщо ж там не дійде до якогось 
великого повороту, то Росія не-
вдовзі стане великою Північ-
ною Кореєю. Те люксове життя, 
яке було на деяких вулицях Мо-
скви та Петербурга, залишить-
ся у минулому.  

Як мовознавець, який остан-
нім часом зосереджувався саме 
на питаннях історії українсько-
го правопису, висловлюю свою 
повну підтримку такій грома-
дянській ініціативі. Відтепер 
маємо писати з малої літери (і 
бажано – якомога меншої!), все, 
що стосується злочинців із ро-
сійської федерації.

Президент ЄДР Марія Лептін 
закликає відкрити лабораторії 
для українців

Професор Міхаель МОЗЕР: 

«Не можна говорити про те,  
що російські науковці не мають 
жодного відношення до війни»
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Як організовано роботу уста-
нов, організацій та підприємств 
Національної академії наук 
України в  умовах воєнного стану? 
Про це на засіданні президії НАН 
розповідали керівники відділень 
та голови регіональних наукових 
центрів. 

Повномасштабне вторгнення 
РФ в Україну, організація належ-

ної відсічі агресору і водночас за-
безпечення діяльності всіх струк-
тур в умовах воєнного стану поста-
вило вимоги до наукових установ 
у стислі строки перебудувати свою 
роботу.

Вкрай складна ситуація скла-
лася в наукових установах, які пе-
ребувають в зоні бойових дій, на-
самперед у Харкові, Сумах, Киє-
ві. Зазнали пошкоджень об’єкти й 
інфраструктура, частина праців-
ників була вимушена евакуюва-
тися в пошуках безпечного місця 
проживання. 

Академіки-секретарі відділень 
та голови регіональних наукових 
центрів НАН України розповіли 
про стан справ в академічних уста-
новах в умовах російської агре-
сії, ознайомили зі станом справ та 
найбільш гострими проблемами 
функціонування установ та науко-
вих колективів.

Бойові дії на території України 
суттєво ускладнюють діяльність 
майже всіх установ, організацій і 
підприємств академії. Окремі з них 
опинилися на територіях, захопле-
них російськими загарбниками 
(Луганський природний заповід-
ник, Чорноморський біосферний 
заповідник, дендропарк «Тростя-
нець» та Херсонська гідробіологіч-
на станція). 

Зазнали пошкоджень об’єкти 
наукової інфраструктури, зокрема 
інститутів, розташованих у Києві 
(Інститут фізики напівпровідни-
ків імені В.Є. Лашкарьова, Інститут 
проблем матеріалознавства ім. І.М. 
Францевича, Інститут технічної те-
плофізики, Інститут сорбції та про-
блем ендоекології, ДП «НДІ мікро-
приладів»), Харкові (ННЦ «Харків-
ський фізико-технічний інститут», 
Інституту проблем машинобуду-
вання ім. А.М. Підгорного, Інсти-
тут радіофізики і електроніки ім. 
О.Я.Усикова, Фізико-технічний ін-
ститут низьких температур ім. Б.І. 
Вєркіна, НТК «Інститут монокрис-
талів»), Миколаєві та Сумах. Вна-

слідок вибухових хвиль від ракет 
та авіаударів у будівлях вибито ві-
кна, пошкоджено дахи, системи во-
до-, теплопостачання, рухоме май-
но, унікальне наукове та техноло-
гічне обладнання.

У більшості інститутів НАН 
України робота переведена у дис-
танційний режим. У кожному на-
уковому колективі проведено мо-
ніторинг щодо місцезнаходження 
своїх працівників. Співробітники, 
які були вимушені покинути міс-
це роботи і домівки через загрозу 
життю, також продовжують пра-
цювати дистанційно, якщо в них є 
для цього умови. В іншому випад-
ку – оформляють відпустки. Части-
на працівників перебуває у виму-
шеному простої. У такому випадку, 
згідно з постановою уряду, праців-
никам виплачується дві третини 
належної оплати. Водночас, як за-
значалося у виступах, ніхто не за-
бороняє керівникам установ, зва-
жаючи на обставини, піднімати рі-
вень оплати.  

Обговорено також першочерго-
ві заходи з забезпечення функціо-
нування об’єктів інфраструктури. У 
деяких інститутах виникла пробле-
ма з належною охороною, наявніс-
тю технічного персоналу, який за-
безпечує функціонування примі-
щень, адже чимало представників 
технічних служб мешкають у пе-
редмісті столиці, нерідко саме в тих 
місцях, де велись і продовжуються 
жорстокі бойові дії. Тож у виступах 
висловлювалась доцільність ство-
рити при Президії НАН України мо-
більну групу, свого роду – технічну 
швидку допомогу, яка б забезпечу-
вала розв’язання таких проблем.  

Науковці не можуть  
не працювати 

Одне з найбільших відділень  
НАНУ – Відділення фізики і астро-
номії. Його установи розміщено у 
Києві, Харкові, в областях 
Західного наукового центру НАН 
України та МОН України. І в кож-

ної наукової установи, залежно 
від місця її розташування, – скла-
лися різні умови. Про це на засі-
данні Президії НАН України розпо-
вів керівник відділення академік 
Вадим ЛОКТЄВ. 

Київські установи працюють пе-
реважно в дистанційному режимі. 
Теоретики – за своїми планами ро-

біт. Експериментаторам, звичайно, 
складніше. Реальні експерименти 
зараз не ведуться. Практично всі 
директори перебувають на місцях, 
керують станом справ. З майном 
наукових установ і зарплатою пра-
цівникам – усе нормально. Хоч де-
які пошкодження були, в Інститу-
ті фізики напівпровідників ім. В.Є. 
Лашкарьова,  вибито три десятки 
вікон і пошкоджено систему тепло-
постачання, а проведення ремонт-
них робіт ускладнено. Турбують та-
кож питання належної охорони ін-
ститутів, особливо зважаючи на те, 
що чимало технічного персоналу 
мешкає у передмістях. 

Академік Локтєв зазначив, що 
в урядовій постанові №143, яка «в 
разі необхідності» надає більше 
можливостей керівникам установ 
і організацій для вирішення на-
гальних питань організації робо-
ти, варто було б чіткіше окреслити 
межі цих можливостей. 

Інститути Західного центру пра-
цюють у тому ж режимі, що й за-
вжди. Багато часу в них займає 
листування з іншими науковими 
закладами, організаціями, зокрема, 
щодо науковців, які прибувають до 
них звідусіль і яким вони активно 
допомагають.

Найбільших загроз зазнають на-
укові установи, розміщені у Харко-
ві. «У межах можливого», як зазна-
чив Вадим Локтєв, працює ХФТІ. 
Постійно, особливо в останні тиж-

ні, йдуть обстріли. В Інституті не 
залишилось жодного вікна, хоча 
сама споруда ціла. У приміщенні 
довелося перекрити воду, вимкну-
ти опалення, залишивши його 
тільки в незначній частині адмін-
корпусу. У хоч не все керівництво 
зараз перебуває у Харкові, щодня 
проводяться зум-конференції, на 
них обговорюється стан справ.

Деякі співробітники ХФТІ втра-
тили житло, одна людина була по-
ранена. Загальне питання, яке по-
стає насамперед перед НАН Укра-
їни: як допомогти, підтримати 
вчених в таких умовах.

І більш широке питання: як до-
помогти ученим, які залишилися в 
Україні і перебувають в умовах ви-
мушеного простою, особливо в та-
ких місцях, як Харків, Суми, Черні-
гів та інші міста України, де ведуть-
ся бойові дії?

Інститут радіофізики та електро-
ніки ім. О.Я. Усикова Національної 
академії наук України в Харкові 
теж перебуває в режимі простою. 
Директор і заступник – на зв’язку. 
Аванс за березень не було нарахо-
вано  працівникам інституту: каз-
начейство, з яким вони працюва-
ли, розбомбили.

Постраждала одна з будівель Ра-
діоастрономічного інституту, у ній 
вибито біля 50 вікон. Радіоастроно-
мічний відділ працює.

Оскільки чимало вчених, ряту-
ючи свої сім’ї, виїхали в західні об-
ласті, інакше кажучи, на терито-
рію Західного наукового центру, де 
є споріднені інститути, новоприбу-
лі звертаються до своїх колег, ма-
ючи бажання продовжити дослі-
дження. Тож під час обговорення 
проблем у дискутантів виникло за-
питання, чи не можна тимчасово 
влаштуватися на роботу в спорід-
нені  інститути на заході України? 

Наприклад, перевести гроші з од-
ного інституту в інший на цих пра-
цівників, чи й не переводити, але 
оформити це іншим чином.

Президент НАН України Анато-
лій Загородній не бачить у цьому 
проблем. Очевидно, що має бути 
щонайменше обмін листами між 
інститутами. Головне, щоб науков-
ці виконували свою тематику. 

 … І «коктейлі молотова»

Про те, як живуть і працюють 
інститути Відділення хімії НАН 
України в період військових дій, 
повідомив академік-секретар 
Микола КАРТЕЛЬ.

Відділення хімії має у своєму 
складі 13 установ, з них 11 – розта-
шовано в Києві, по одному в Одесі 
та Львові, зазначив академік Мико-
ла Картель. Усі вони, крім Львова, 
переведені на дистанційну роботу. 
Особливості київських інститутів 
полягають в тому, що шість із них 
розміщено в Академмістечку, по-
близу намагань ворога наступати 
з північного боку Києва. Це й досі 
дуже гаряча точка. Однак, на щас-
тя, серйозних ушкоджень інститу-
ти відділення не одержали. Зокре-
ма, вибило кілька вікон в Інститу-
ті сорбції та проблем ендоекології 
НАН України.

Однак експериментальні роботи 
в цих інститутах проводити немож-

ливо, хоча б з огляду на надзвичай-
но ускладнене добирання до при-
міщень, зокрема співробітників з 
лівобережних районів Києва. До-
ступними експериментальні робо-
ти є тільки для співробітників, ко-
трі мешкають поряд з Інститутом.

«Наші проблеми головним чи-
ном пов’язані з близькістю до бо-
йових дій, проживанням співро-
бітників у різних кінцях міста і 
навіть поза ним, а також евакуа-
цією людей, зокрема, працівників 
бухгалтерії, це призводить інко-
ли до затримок з платежами, – ска-
зав академік-секретар Відділення 
хімії НАН України Микола Кар-
тель. – Але платежі проводяться. 
Ситуація загалом контрольована і 
керована».

Науковці академічних інститу-
тів продовжують працювати над 
своїми темами і навіть урізнома-
нітнюють «номенклатуру». Як за-
значив віцепрезидент НАН України 
академік В’ячеслав Кошечко, ціла 
низка інститутів цього відділення 
розробила виготовлення «вдоско-
налених» «коктейлів молотова»

Найтісніші контакти із 
зарубіжними партнерами  

Про те, як живуть і працюють 
інститути Відділення біохімії, 
фізіології і молекулярної біології в 

період військових дій, повідомив 
академік-секретар Сергій 
КОМІСАРЕНКО. 

«У цей відповідальний час на-
магаємося підтримувати найтіс-
ніші контакти з міжнародними 
партнерами: з Міжнародним со-
юзом біохімії та молекулярної бі-
ології, Федерацією мікробіологіч-
них європейських товариств та 
інших, – сказав він. – Нинішньо-
го року у Лісабоні буде проведено 
форум з біохімічної і молекуляр-
ної біології. Організатори вирі-
шили запросити більше молодих 
учених з України. Міжнародний 
союз виділив кошти для наших 
аспірантів і постдоків, щоб вони 
могли працювати в кращих лабо-
раторіях світу».  

Що стосується щоденного жит-
тя наукових установ, то у всіх у них 
проблеми схожі, зазначив Сергій 
Комісаренко. До складу Відділення 
біохімії, фізіології і молекулярної бі-
ології входять 7 інститутів: 5 – у Ки-
єві, по одному – у Харкові та Львові. 
Ушкоджень зазнав харківський ін-
ститут, поряд упали дві бомби, ви-
бито близько 100 квадратних ме-
трів вікон. Інститут звернувся з про-
ханням допомогти їх засклити.

Зарплату в інститутах виплаче-
но вчасно. Із запізненням – тільки 
в Харкові.

Інститути Відділення біохімії, 
фізіології і молекулярної біології 

– експериментальні, для експери-
ментів потрібні тварини, для яких 
дуже непросто знайти їжу.  Прак-
тично всі інститути, поки це було 
можливо, зробили запас кормів. Є 
сподівання, що їх вистачить до мо-
менту, коли з’явиться можливість 
поповнення.

Також всі інститути зробили за-
пас рідкого азоту, адже культури 
клітин зберігаються саме в цій рі-
дині. Його має вистачити щонай-
менше на два місяці. Заготовле-
но й набір реагентів, але, за сло-
вами академіка Комісаренка,  вже 
сьогодні слід думати, де брати їх у 
майбутньому (компанії-виробни-
ки не працюють в Україні). Мож-

ливо, в Польщі варто створити хаб, 
в якому можна було б накопичува-
ти реагенти.

На той час, коли здійснювався 
моніторинг, біля 50 % співробіт-
ників наукових установ Відділен-

ня перебували у Києві, інші 40 % 
– на заході України. І ще близько 
10 % – за кордоном. Це ті, хто вже 
там перебував раніше, а також 
сім’ї з дітьми, які виїхали під час 
війни. Академік Комісаренко та-
кож поставив питання, на яке ще 
належить знайти відповідь: як 
бути зі співробітниками, які пе-
ребувають за кордоном, який їх-
ній статус, яку підтримку їм мож-

на надати. 

А це вже не Bayraktar, а Kızılelma, він з українським 
двигуном, що дає йому силу розвивати  швидкість –  
800 км/год і мати вантажопідйомність – 1,5 тонни

У ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЦЕНТРАХ

І в умовах воєнного стану
наука продовжується

Бабак степовий в Луганському природному заповіднику.  
Цей вид гризунів у 2021 році визнано таким, що зникає,  
і внесено до Червоної книги України
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 Окуповані заповідники

Про стан справ у період воєнних 
дій, про те, як живуть і працю-

ють наукові установи Відділення 
загальної біології НАН України в 
період війни, розповів академік-
секретар Володимир РАДЧЕНКО.

Наукові установи відділення 
розкидані по всій Україні. Моніто-
ринг стану справ про місцеперебу-
вання співробітників, про умови 
їх життя і праці здійснюється по-
стійно, однак, на жаль, не до всіх 
установ і людей можна дістатися. 
Зокрема, як сказав академік Рад-
ченко, нічого невідомо про Україн-
ський степовий заповідник. Його 
дирекція розташована в місцях, де   
вже тривалий час йдуть активні 
бойові дії. Зв’язку з людьми немає.

«Три наші установи, – продовжив 
Володимир Радченко, – перебува-
ють під окупацією. Це Луганський 
природний заповідник, Чорномор-
ський біосферний заповідник і Хер-
сонська гідробіологічна станція. І 
при цьому Чорноморський запо-
відник і Херсонська гідробіологічна 
станція зуміли виплатити людям 
не тільки заробітну плату за лютий, 
а й аванс за березень».

Директори цих установ (зокре-
ма й Луганського природного за-
повідника, який першим потра-
пив під окупацію) ухвалили важ-

ливе для безпеки людей рішення 
і «віддали співробітникам особові 
справи разом з трудовими книжка-
ми», – зазначив академік-секретар 
відділення. 

Виплатити зарплату, як пояс-
нив Володимир Радченко, було не-
просто. В Національному ботаніч-
ному саду, наприклад, бухгалте-
ри не мали можливості добратися 
на роботу (в інших установах бу-
ло встановлено віддалені бухгал-
терські сервери). І, на жаль, неві-
домо, що з Українським степовим 
заповідником. 

Академік Радченко попросив 
Президію НАН України обговори-
ти питання щодо наукових уста-
нов чи підрозділів, які вимуше-
но потрапили в окупацію. Ситуа-
ція там може бути різна, зокрема, у 
цих установ можуть примусово ві-
дібрати ті чи інші ресурси. Відпові-
дати за нанесену шкоду повинна 
країна-агресор, а не співробітники. 
Зрозуміло, що кожен випадок буде 
вивчено окремо.

Непросто працювати науковим 
інститутам, неподалік яких сто-
ять блок-пости, працює тероборо-
на. Бійцям, які захищають Україну, 
звичайно, потрібні і засоби зв’язку, 
і можливості інформування. Але, 
звертаючись з цим до наукових ін-
ститутів, вони теж мають розумі-
ти, що на комп’ютерах можуть зна-
ходитися унікальні наукові дані. 
На сьогодні вже два інститути НА-

НУ (один з них належить до Відді-
лення загальної біології) звернули-
ся з проханням встановити більш 
чіткі й відповідальні вимоги що-
до використання того чи іншого 
обладнання. 

 Пора програмувати 
відродження життєвого 
простору України  

Про те, як живуть і працюють 
інститути Відділення економіки 
НАН України в період воєнних дій, 
розповіла на засіданні Президії 
Академії академік-секретар 
Відділення Елла ЛІБАНОВА.

Елла Марленівна  нагадала, що 
до складу Відділення економіки 

входить 9 наукових установ, дві з 
яких розташовані в Західному регі-
оні: це Державна установа «Інсти-
тут регіональних досліджень імені 
М.І. Долішнього» у Львові та Закар-
патський регіональний Центр со-
ціально-економічних і гуманітар-
них досліджень. Обидві ці устано-
ви працюють в штатному режимі.

В інших регіонах інститути від-
ділення працюють так, як дикту-
ють їм це умови воєнного часу. 
Одеський  Інститут ринку і еконо-
міко-екологічних досліджень НАН 
України  перевів більшість спів-
робітників на дистанційну робо-
ту. Інших – відправили у відпустку. 
Технічний та допоміжний персо-
нал здійснює обслуговування при-
міщень, налагоджено охорону. Ке-
рівництво та завідувачі наукових 
підрозділів, провідні співробітни-
ки перебувають на роботі в режимі 
чергування. Приблизно в такому 
ж режимі працюють чотири київ-
ських інститути та два донецьких, 
розташованих у Києві.

У Харкові є Науково-дослідний 
центр індустріальних проблем роз-
витку. Там ситуація значно гірша. 
Інститут орендує приміщення у Хар-
ківському національному економіч-
ному університеті імені Семена Куз-
неця. І вже з перших днів активних 
бойових дій їм обмежили доступ 
до приміщення установи. Виникли 
проблеми з бухгалтерськими доку-
ментами, з доступом, ключами, пе-
чаткою… І все ж, і зарплату, і аванс 
було нараховано та виплачено. 

«Ми говорили на засіданні Прези-
дії про необхідність зміни темати-
ки досліджень відповідно до вимог 
часу, – заявила Елла Марленівна. – 
Інституту економіки це стосується 
чи не найбільше. Ми почали вже 
цю роботу. Значна частина планів 
відкоригована. Налагоджено спів- 
працю з законодавчими та виконав-
чими органами влади, підтримує-
мо тісні стосунки з міжнародними 
установами, закордонними універ-
ситетами та науково-дослідними 
інститутами. На секції суспільних 
та гуманітарних наук затверджено 
програми, які ми пропонували від-
крити нинішнього року. Але тепер 
є необхідність їх змінити. Пропонує-
мо як тему: «Повоєнне відродження 
життєвого простору України». Дру-
гою може бути програма: «Поствоєн-
ні чинники соціоекологічної резилі-
єнтності України».

 Академік Лібанова підкреслила, 
що програми необхідно відкривати 
якомога раніше, адже вони саме та-
кі, яких потребує і влада, і громадя-
ни країни. «Я сподіваюся, що війна 
незабаром скінчиться (ми здобуде-
мо перемогу!), тому маємо до цього 
підготуватися». І ще, на думку Елли 
Марленівни, необхідно спростити 
процедуру відкриття програм і про-
єктів, як спрощується багато бюро-
кратичних процедур у державі.

Головне, на чому ми повинні зро-
бити акцент, – це ефективність дій.  

«Робимо все, аби зберегти 
наші інститути і наші 
досягнення»

Про те, як живе і працює 
Північно-Східний науковий центр 
Національної академії наук та 
МОН України газеті «Світ» розпо-
вів його голова академік 
Володимир СЕМИНОЖЕНКО

– Північно-Східний науковий 
центр, Харків і Суми найбільше по-
страждали від російської агресії по-
рівняно з іншими науковими цен-
трами. І, звичайно, робота тут не 
може бути повноцінною. Важко 

взагалі назвати це роботою, оскіль-
ки вже 24 лютого наші інститу-
ти потрапили під бомбардування. 
Найперше, що треба було зробити, 
це – дуже швидко підготувати па-
кет розпорядчих документів, які 
були необхідні для максимального 
збереження порядку, охорони при-
міщень і обладнання, забезпечен-
ня необхідного режиму роботи. А 
також – підготувати підвали і бом-

босховища, де можуть перебува-
ти в разі потреби люди, котрі чер-
гують, котрі відповідають за збере-
ження інфраструктури.

Не всі співробітники можуть бу-
ти на робочих місцях. Але важливо, 
щоб на місці завжди була охорона. 
Тому охоронці, яким важко добира-
тися на роботу, повинні мати ціло-
добові умови для проживання, бути 
забезпечені їжею. Тут допомагають 
і наші співробітники, і волонтери.  

Усі наші установи продемон-
стрували високий рівень грома-
дянської позиції, я б навіть ска-
зав, і це не применшуючи, – героїз-
му. У Харкові сьогодні залишається 
близько 50% співробітників інсти-
тутів. Значну частину наших нау-
ковців прийняли Полтава та Пол-
тавська область. 

Через усі ці причини зарплати 
співробітники одержували із за-
пізненням, і це зрозуміло, в таких 
умовах нерідко й працівникам каз-
начейства було складно потрапи-
ти на роботу. 

Зафіксовані на сьогодні втра-
ти пов’язані з трьома позиціями: 
з вибуховими ударними хвилями, 
зокрема, через це маємо велику 
кількість зруйнованих вікон, і не 
тільки в ХФТІ; з тимчасовим пору-
шенням роботи підстанції на заво-
ді, в Інституті монокристалів; і це 
критичне відключення теплопос-
тачання, електрики, тому що інф-

раструктура задіяна на техноло-
гічні процеси, на устаткування, на 
всю нашу апаратуру.

І тому в нас в аварійному режи-
мі припинило роботу багато уста-
новок для росту кристалів. Втрати 

порахувати неможливо. Тобто, сьо-
годнішні втрати ще якось можна 
порахувати. Але потенційні – ні, во-
ни дуже великі. Втрачаються здо-
бутки як на національних, так і за-
кордонних ринках наукових послуг. 
Адже чимало міжнародних контр-
актів фактично не виконується. 

А ще є дослідні підприємства, і 
вони, за прикладом заводу хім-

реактивів – нашого провідного в 
Україні підприємства із субстанцій 
для фармпрепаратів – кожного мі-
сяця втрачають 10 млн гривень. І 
в цих 10 млн – заробітна плата лю-

дей. Тому ще дуже багато питань, 
які ще треба осмислити, зрозуміти 
і діяти, сподіваючись на допомогу 
держави. Адже зупинення роботи 
коштовних установок дуже важко 
відновлювати. 

Що стосується роботи керівного 
складу наших установ, то Північ-
но-Східний науковий центр, наш 
секретаріат, діють, усі на постійно-
му зв’язку. Зв’язок не тільки з уста-
новами НАН України, а й із галузе-
вими академіями, адже ми коорди-
нуємо всі наукові організації.

Директори наукових установ та-
кож перебувають на постійному 
контакті, а деякі з них – постійно 
на робочих місцях. 

На щастя, будівлі наших уста-
нов, крім того, про що вже говори-
лося, не постраждали.  Єдине ве-
лике руйнування – в Державному 
інституті з проєктування підпри-
ємств коксохімічної промисловос-
ті (Гіпрококсі), який знаходиться 
біля обласної адміністрації, а там 

– усі не раз бачили ці кадри – було 
пряме попадання. Інститут знахо-
диться буквально напроти через 
вузьку вулицю.

Я хотів би особливо підкресли-
ти велику активність наших спів-
робітників на міжнародному рівні. 
Це важливо і для політичного по-
зиціювання України у світі. (Назве-
мо, наприклад, зв’язок із ЦЕРНом, і 
ви знаєте, які там рішення прийма-

лися). Наші співробітники часто 
виступають на провідних світових 
телеканалах, розповідають, що від-
бувається в нашому місті, про все, 
що ми зараз робимо, аби на май-
бутнє зберегти наші інститути і на-
ші досягнення. 

Уже сьогодні треба не тільки 
зафіксувати усе, що відбуваєть-
ся, а й  максимум порахувати, що 
в майбутньому буде потрібно для 
відновлення повноцінної робо-
ти наших установ. Тут важливо 
не забути про господарську робо-
ту, формування нашого спецфонду, 
якого зараз немає,  а це й зарплата, 
і комунальні платежі, і закупівля 
матеріалів… 

У нас дуже згуртована, боєздат-
на команда! Кожен робить усе, що 
може, для збереження центру і на-
ближення перемоги.

Робимо наукові дослідження 
в Україні!

 На засіданні Президії НАН Укра-
їни 17 березня було схвалено низку 
звернень. 

«Від самого початку безпреце-
дентної агресії Російської Федера-
ції проти незалежної України  На-
ціональна академія наук України 
отримала десятки листів від іно-
земних та міжнародних наукових 
організацій із засудженням дій ро-
сійської армії та словами мораль-
ної підтримки й солідарності з усім 
народом України та його науковою 
спільнотою, – йдеться у Звернен-
ні Президії НАН України до нау-
ковців Академії.– Підтримуючи бо-
ротьбу українського народу проти 
вторгнення російських військ, низ-
ка міжнародних організацій згор-
тає співробітництво з державни-
ми організаціями та науковими 
колективами Російської федерації. 
Окрім того, світові наукові спіль-
ноти, окремі науковці різних кра-
їн світу об’єднують свої зусилля 
для допомоги тим, хто вимушений 
тимчасово залишити своє житло 
та емігрувати за межі України. 

Водночас широка міжнародна 
компанія з підтримки науковців 
України шляхом надання їм мож-

ливостей працевлаштування за 
фахом в інших країнах пов’язана 
із певною загрозою нової хви-
лі наукової еміграції, в тому чис-
лі посилення виїзду за кордон та-
лановитої наукової молоді. Тому, 
віддаючи належне колегіальній 
солідарності і підтримці наших 
учених з боку зарубіжних науко-
вих осередків, залишаючись гли-
боко вдячними світовій науковій 
спільноті за підтримку, ми роз-
глядаємо розширення діяльності 
наших науковців закордоном як 
тимчасове явище, викликане умо-
вами воєнного стану і сподіваємо-
ся на відновлення нормального 
наукового процесу. 

Ми закликаємо науковців НАН 
України та її установ в цей винят-
ково складний для країни і її на-
уки час докласти всіх зусиль для 
продовження виконання науко-
вих досліджень в Україні, зокрема, 
при необхідності використовувати 
можливості переміщення до більш 
безпечних західних регіонів Укра-
їни та виконання робіт у дистан-
ційному режимі або з використан-
ням наукової інфраструктури уста-
нов НАН України, розташованих у 
Львові, Ужгороді та Чернівцях. Ми 
закликаємо наших колег, особли-
во чоловіків всіляко допомагати 
обороні країни, українських міст, 
залишаючись і працюючи саме в 
Україні».

Під час презентації установки «Джерело нейтронів».

А такий «подарунок» прилетів під «Джерело нейтронів» 
від російського «Смерча». 

У ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЦЕНТРАХ

За матеріалами засідання підготувала – Лариса ОСТРОЛУЦЬКА
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АКТУАЛЬНО

Біль – це фізіологічна функція 
організму, яка захищає його і сигна-
лізує про небезпеку. Але нерідко він 
може переходити у хронічну 
форму. Природу такого болю 
складно зрозуміти, а отже – і ефек-
тивно лікувати. Науковці з усього 
світу, зокрема і з України, намага-
ються вирішити цю проблему. Про 
клітинні і молекулярні механізми 
виникнення болю та його гене-
тичне лікування йшлося у лекції 
доктора біологічних наук, профе-
сора кафедри біомедицини і нейро-
наук Київського академічного уні-
верситету Нани ВОЙТЕНКО. 

Захід відбувся в рамках Тижня 
мозку в Україні – серії науково-по-
пулярних онлайн-лекцій провід-
них українських науковців про та-
ємниці роботи мозку людини, яку 
організували Інститут фізіології ім. 
О.О. Богомольця НАН України, Ки-
ївський академічний Університет, 
ПЗВО «Академія Добробут», про-
єкти «Дні Науки» і «Моя наука», 
Українське товариство нейронаук 
та проєкт програми Горизонт 2020 
«NEUROTWIN».

За словами Нани Войтенко, болем 
ми називаємо два дуже різні проце-
си – коли болить тіло і коли «болить 
душа»  Спільне у цих процесах одне 
– ними управляє наш мозок. 

У світі є люди, які зовсім не від-
чувають болю. Але, на жаль, це не 
«суперсила», а генетичне захворю-

вання. «Такі люди рідко дожива-
ють до дорослого віку, бо «пропус-
кають» важливі сигнали – вчасно 
не відчувають симптоми апенди-
циту, серцевого нападу тощо,  – роз-
повідає науковиця. –  На щастя, це 
дуже рідкісне захворювання. На 
нашій планеті не більше ста  таких 
пацієнтів, вони повинні жити під 
постійним наглядом лікарів».

Є й інша крайність, коли го-
стрий біль, який має захисну функ-
цію, перетворюється на хронічний. 
За словами науковиці, такий біль 
втрачає свою захисну функцію і 
сильно знижує якість життя. Стан-
дартний фармацевтичний підхід 
поки не має «на озброєнні»  нічо-
го кращого за опіати. «На жаль, та-
кий біль дуже погано піддається лі-
куванню, – зауважує Нана Войтен-
ко. –  І в тих країнах, де дозволено 
евтаназію, він може бути однією з 
підстав для цієї процедури»

Нова концепція
Близько 10% (а за деякими дже-

релами і 20%) людей у світі відчува-
ють хронічний біль. Такі цифри на-
вела науковець під час лекції. Щоб 
знайти адекватні ліки, необхідно 
розуміти, які механізми на клітин-
ному та молекулярному рівні по-
чинають працювати неправильно. 

– У зв’язку з тим, що адекватно-
го лікування хронічного болю по-
ки що майже не існує, було запро-
поновано нову концепцію – аналі-
зувати молекулярні механізми, які 

залучені до генерації болю та роз-
глядати біль як самостійну клініч-
ну сутність, а не наслідок того чи ін-
шого захворювання, – розповіла На-
на Войтенко. – У багатьох західних 
країнах вже існують клініки, які лі-
кують саме біль, а не захворювання, 
що його викликали. Це відбувається 
з двох причин. По-перше, іноді пер-
винне захворювання є невиліков-
ним, а прибравши біль ми можемо 
підвищити якість життя пацієнта. 
По-друге, часто біль продовжує існу-
вати без причини, яка її викликала 
– це вже самостійне захворювання.

Система генерації
Як працюють системи організму, 

які задіяні у генерації болю?Як пояс-
нила пані Нана, все наше тіло про-
низано відростками нервових клі-
тин, закінчення яких можуть пе-
редавати сигнали у відповідь на 
подразнення – теплове, механічне, 
хімічне. Ці сигнали поширюються 
по відростках нервових клітин – від 
периферії через спинний мозок до 
головного мозку, де й відбувається 
формування емоції болю. Наскіль-
ки сильною і тривалою буде ця емо-
ція, залежить від того, як первин-
ний сигнал оброблено в декількох 
місцях перемикання, перше і най-
важливіше з яких – спинний мозок. 
А кінцева емоція формується в корі 
великих півкуль головного мозку. 

– Процес поширення сигналу 
дротами нервових клітин нагадує 
протікання струму, – розповідає 
науковиця. – Фактично це і є елек-
тричний струм, який переноситься 
зарядженими частинками – іона-
ми. При перенесенні електричного 
заряду від клітини до клітини виді-
ляється хімічна речовина – нейро-
медіатор, який допомагає запусти-
ти електричний сигнал в наступні 
клітини. Таким чином сигнали, зо-
крема й больові, передаються з пе-
риферії у головний мозок.

Універсальний посередник
Участь у передачі сигналів бе-

руть іони калію, натрію та кальцію. 
«Саме іон кальцію відіграє особливу 
роль, – зауважує Нана Войтенко. – 
Його називають універсальним по-

середником. Саме зміна внутріш-

ньоклітинної концентрації іонів 
кальцію регулює абсолютно всі фі-
зіологічні процеси в організмі – від 
експресії генів до загибелі клітин».

Науковець продемонструвала на 
екрані декілька прикладів кальці-
євої регуляції. Зокрема, до кожної 
клітини живої личинки риби бу-
ло генетично уведено кальцієвий 
барвник. Бачимо великі спалахи – 
так нервові клітини рибки відреа-
гували на їжу, що пропливала повз. 

– В нашому організмі є АМРА-ре-
цептори, які допомагають передати 
сигнал до наступної клітини, – про-
довжує професор. – Вони дуже рухли-
ві, активно беруть участь у когнітив-
них процесах – запам’ятовуванні, 
мисленні, навчанні. А в спинному 
мозку вони залучені до передачі сен-
сорної інформації, зокрема й больо-
вої. У нормі ці рецептори не прово-
дять ті самі іони кальцію. А при па-
тології, коли з’являється джерело 
болю, вони перебудовуються і почи-
нають проводити кальцій. Причо-
му, якщо біль хронічний, то навіть 
прибравши його джерело, рецепто-
ри все одно залишаються у такому 
«кальцієпровідному» стані. В цьому 
випадку нейрони спинного мозку 
перевантажуються кальцієм, пра-
цюють у неправильному режимі і 
можуть навіть загинути. 

Науковець продемонструвала, 
як схематично виглядає рецептор, 
а також молекулярний «якір», який 
утримує його у мембрані клітини, а 

також – механізм заміни «правиль-
них» рецепторів на «неправильні». 
«Саме вхід кальцію через інший ре-
цептор активує спеціальний білок, 
який порушує зв’язок рецептора 
з молекулярним якорем, що утри-
мує рецептор у мембрані, – поясни-
ла вона. –   Тож на зміну рецептору, 
який не пропускає кальцій, прихо-
дить інший, який пропускає. Бага-
то кальцію починає потрапляти до 
клітини і вона подає сигнал болю».

Генетичний вплив
– Ми придумали спосіб генетич-

но вплинути на таку неправильну 
роботу рецептора, – розповіла Нана 
Войтенко. – Так, можна просто за-
блокувати рецептори якимось пре-
паратом, і вони припинить свою 
роботу. Але ми пішли іншим шля-
хом – генетичного впливу. Прагне-
мо не просто його заблокувати, а 
залишити у стані, коли він не про-
пускає кальцій. 

Для цього наші науковці скон-
струювали специфічні антисенсові 
олігонуклеотиди (короткі молеку-
ли – фрагменти нуклеїнової кисло-
ти). Потрапляючи до клітини, вони 
пригнічують її експресію.

Поки цей механізм випробовуєть-
ся на мишах. Потрапляючи до спин-
ного мозку тварини, ці молекули 
блокують передачу генетичної ін-
формації. «Іншими словами – запо-
бігають синтезу певного білку в пев-
ному місці організму, – конкретизує 
науковиця. – Наприклад, у відділі 
спинного мозку, куди потрапляють 
сигнали від запаленої кінцівки. За 
такої терапії АМРА-рецептори пра-
цюють в нормальному режимі і ми-
ша перестає відчувати біль – навіть 
за наявності хронічного запален-
ня, тобто рецептори залишаються в 
нормальному стані. Сенс дії цих ну-
клеотидів – блокування роботи пев-
них генів задля запобігання трансля-
ції відповідних білків. 

Як ішлося під час лекції, техно-
логія використання антисенсових 
олігонуклеотидів – це підхід, який 
застосовується для лікування ба-
гатьох захворювань. У США вже 
пройшов патентування і отримав 
дозвіл FDA (Управління з продо-
вольства і медикаментів) перший 
антисенсовий препарат, який ви-

користовують для лікування ци-
томегаловірусної інфекції сітківки. 
До речі, як наголосила пані Нана, 
деякі вакцини проти COVID-19 теж 
побудовані за схожим принципом. 

– Незважаючи на вдавану про-
стоту, в даній технології існує багато 
підводних каменів, – додала науко-
виця. – Багато чого ще треба вивчати 
і тестувати. На жаль, препаратів та-
кого типу, які можна просто зараз за-
стосувати для лікування хронічного 
болю у людини, поки немає.І вели-
чезна кількість медико-біологічних 
лабораторій в усьому світі ще про-
довжують працювати в цьому на-
прямку, щоб хоча б наблизитись до 
тестування на пацієнтах. 

Зберегти сили до перемоги
Загальна порада, яку дає лектор-

ка глядачам, – якщо болить, треба 
звертатись до лікаря, бо це, якщо 
використовувати лексику воєнно-
го часу, «повітряна тривога». Якщо 
до лікаря звернутися немає мож-

ливості, можна прийняти доступ-
не знеболювальне, але зловжива-
ти не варто – потрібно намагатись 
усунути причину. 

Окрім того, Нана Войтенко пору-
шила питання душевного або емо-
ційного болю. Погодьтесь, трапля-
ються ситуації, коли сильні душевні 
страждання, об’єктивно приносять 
нам фізично болюче відчуття. 

– Коли людина перебуває у стані 
хронічного стресу, підвищується рі-
вень кортизолу, це негативно впли-
ває на всі системи організму, зокрема 
на серцево-судинну та нервову, і мо-
же викликати реальний больовий 
синдром, – зауважила науковиця. – 
Дослідження показали, що не тіль-
ки хронічний біль може спричиняти 
клінічну депресію, а й навпаки – стан 
депресії може спричинити різні ви-
ди хронічного болю. Чим більше ми 
нервуємось, тим більша ймовірність 
того, що у нас виникне хронічний бо-
льовий синдром. Але не лише депре-
сія, а й просто стан тривожності мо-
же збільшувати хронічний біль. 

Повертаючись до фізіології, На-
на Войтенко нагадала, що біль гене-
рує кора головного мозку, яка зби-
рає та обробляє сигнали від усіх сен-
сорних систем. Тому дуже важливо 
тримати нашу нервову систему в 
порядку. «Розумію, що зараз це осо-
бливо важко, але треба намагатись 
не нервувати, знаходити способи 
відволікатись від страшних новин 
з фронту, – резюмувала професор. 
– Нам не потрібно слухати новини 
24 години на добу, потрібно знахо-
дити в собі сили займатись фізич-
ними вправами, потрібно змусити 
себе робити щось позитивне – тіль-
ки так зможемо зберегти своє мен-
тальне та фізичне здоров’я. Ми по-
винні подбати про себе, щоб ма-
ти можливість допомогти тим, хто 
цього потребує і мати сили віднови-
ти нашу Україну після Перемоги».  

Підготував Дмитро ШУЛІКІН

Болить тіло і «болить душа» – обома процесами управляє наш мозок.

Хронічний стрес може викликати реальний больовий синдром.
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