
Вельмишановний професоре Згуровський, 
почесні члени Вченої Ради, пані та панове! 
 
Національний технічний університет імені Ігоря Сікорського, КПІ, є 
видатним закладом. Присудження звання почесного доктора від такого 
знаменитого університету має для мене безсумнівно дуже особливе 
значення. 
 
Протягом багато років я був ініціатором, а також був залучений у 
діяльність щодо сприяння розвитку польсько-українського 
співробітництва в галузі освіти і науки. Я глибоко зворушений тим 
фактом, що Вчена Рада КПІ звернула увагу на мою діяльність і 
удостоїла мене пошани таким чудовим чином. Цієї церемонії не мало 
бути сьогодні, якщо б на конференції в Берліні десять років тому я б не 
зустрів професора Михайла Згуровського. Він надзвичайна людина, 
видатний вчений и політик, талановитий ректор і керівник, людина, якою 
має пишатися Україна. 
 
Там і тоді ми дійшли висновку, що перша річ, яку треба зробити, це 
відновити пріоритетний характер відносин між двома ведучими 
технічними університетами: Варшавським політехнічним інститутом і 
КПІ. Це, на нашу думку, мало сприяти подальшому розширенню 
співробітництва між польськими і українськими технічними 
університетами, а також науковими громадами в цілому. Ми бажали 
зробити це заради майбутнього. 
 
Михайле Захаровичу! 
 
До нашого взаємного задоволення і завдяки в значної мірі вдачі, 
більшість наших планів була виконана. Польсько-українське наукове 
співробітництво розширюється, набираючи обертів. Звичайно, ми не 
поодинокі в цьому. Я вдячний всім тим, хто допомагав втілювати ці 
плани! 
 
Пані та панове! 
 
Мої стосунки з Україною почалися 30 років тому. Це пов'язано з 
Чорнобильською катастрофою. Раніше, будучи студентом факультету 
електроніки Варшавського політехнічного університету, я був вражений 
"безмежними" можливостями, як потім з'ясувалось, науки і техніки. 



Вибух на Чорнобильській атомній електростанції і радіоактивна хмара, 
що вивергалася з кратера четвертого реактора, затьмарили мою 
зачарованість технічними науками. 
 
Щоб якось подолати мою стурбованість, я відвідав Чорнобиль у якості 
одного із небагатьох закордонних журналістів. Я провів кілька тижнів, 
мешкаючи з "ліквідаторами" в "Зеленому мисі", об'їздив багато місць в 
"зоні". Як журналіст, я також висвітлював Чорнобильське судове 
слідство. 
 
Я окремо нагадую цю подію зараз в найкращому технічному 
університеті України, тому що Чорнобильська катастрофа прокреслила 
своєрідну межу в історії розвитку науки і техніки. Вона добігла кінця 
тривалої ери "розвитку через катастрофу". Це найкраще можна  
проілюструвати досвідом великих відкриттів того часу. В Англії і 
Голландії таким прикладом може бути капітан, який сконструював і 
побудував свій корабель. Поганий конструктор потонув разом зі своїм 
кораблем, а добрий ходив морями і багатів. Ось так виглядав прогрес. 
 
До Чорнобильської катастрофи мало що змінилося в цій філософії, 
погано сконструйовані літаки падали, кращі літаки будувались; погано 
сконструйовані будівлі руйнувалися, а нові, кращі будинки 
споруджувались. Такий процес ціною людського життя вважався 
неминучим. 
 
Чорнобиль показав, що людина створила такі потужні пристрої і 
інженерні системи, що їх пошкодження може привести до знищення 
людства. Атомна промисловість, а також інші інженерні комплекси, не 
повинні розвиватися через катастрофи! І це вимагає корінних змін в 
інженерній освіті. 
 
Існують різноманітні способи, які визначають інженерну професію. В 
даному випадку я хочу послатися на англійське трактування XIX 
століття, яке визначає інженерну справу, як мистецтво керувати силами 
природи на благо роду людського. Іншими словами, інженер - це той, 
хто щось створює з думкою, що його творіння буде працювати і навіть 
приносити користь. 
 
Після Чорнобилю нам слід виховувати такого інженера, який би ніс 
відповідальність за наслідки своїх дій і усвідомлював, що він працює в 



суспільстві. Не існує такої справи, як виробництво заради виробництва 
або технологія заради технології. Великі вчені були також гуманістами і 
відрізнялись глибоким розумінням соціальних наслідків своєї діяльності. 
 
Отже хочу висловити мою повагу професору Згуровському і 
професорсько-викладацькому складу КПІ ім. Ігоря Сікорського за те, як 
вони виховують інженерів, за втілення міждисциплінарного підходу і 
вчення по методу вирішення проблем, за викладання, яке базується на 
інноваціях та дусі підприємництва. Сучасна промисловість потребує 
саме таких інженерів.  
 
Я надзвичайно вражений зосередженістю КПІ ім. Ігоря Сікорського на 
концепції сталого розвитку. Впевнений, що це вірний шлях в освіті після 
Чорнобильської катастрофи. 
 
Почесні члени Вченої Ради! 
 
Ландшафт вищої освіти в обох країнах швидко змінюється. В Польщі, 
лише два тижні тому, на Національному конгресі науки в Кракові 
оголосили проект нового закону про освіту. Я відмітив, що виступи всіх 
доповідачів на Конгресі включали три аспекти: інтернаціоналізацію, 
автономію і майстерність. Впевнений, що це також ключові слова 
реформи вищої освіти в Україні. 
 
 В цьому контексті я хочу сказати кілька слів щодо рейтингування, тому 
що це несе виклики перед університетами в обох наших країнах. Я маю 
значний досвід у цій області. Протягом останніх 25 років, я публікував 
рейтинги шкіл і університетів, а за останні 10 років я є Віце-президентом 
Міжнародної експертної групи по рейтингуванню. 
 
Українські, як і польські університети, недооцінюються в міжнародному 
рейтингуванні. Вони класифікуються нижче чим є насправді. Щоб 
досягти успіху в цьому плані, їм не вистачає одного ключового 
компоненту - елементу інтернаціоналізації, особливо це стосується 
викладацького складу. Решта це слідство: публікації, цитування і 
міжнародна репутація. Один приклад: відомо, що спільна публікація, до 
якої залучені автори з різних країн, в середньому цитується вчетверо 
частіше, ніж стаття сумісно написана авторами з однієї країни. 
 



Переконаний, що наші сумісні зусилля щодо інтернаціоналізації 
приведуть до конкретного результату, в цьому відношенні, поліпшуючи 
позиції наших університетів в рейтингах. 
 
Пані та панове! 
 
Я хочу щиро подякувати за вашу увагу. Але перед тим, як завершити 
свій виступ, дозвольте побажати професору Згуровському багато 
успіхів і міцного здоров'я, бо виклики, які він поклав на себе, потребують 
стійкості і великої сили духу. 
 
Обіцяю підтримувати ваші зусилля щодо тісного поєднання української 
науки і вищої освіти з Європейською системою освіти, її стандартами та 
процедурами. 
 
Нам обом слід міцно інтегрувати українську вищу освіту в Європу на 
постійній основі, так щоб ніякі зустрічні вітри не обірвали ці зв'язки.  
 
Ще раз дякую Вченій Раді  за присудження мені звання Почесного 
доктора, таким чином залучивши мене до наукового співтовариства КПІ 
ім. Ігоря Сікорського. 
 
Дякую за увагу! 


