Сергій СИДОРЕНКО,

проректор із міжнародних зв’язків
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»,
доктор фізико-математичних наук,
професор, член-кореспондент НАН України,
заслужений діяч науки і техніки України;

Любов ЯВОРСЬКА,

кореспондентка Навчально-практичного центру
«Медіалабораторія КПІ»

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО.
НОВІ ОБРІЇ СПІВПРАЦІ
УКРАЇНИ Й АРГЕНТИНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
Аргентина й Україна вже не одне десятиліття підтримують плідні дипломатичні та дружні відносини. На тлі доброзичливої співпраці триває активний розвиток культурних і науково-освітніх зв’язків між нашими країнами.
Поміж постійних партнерів Аргентини в зазначеному контексті є Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Спільно з його Департаментом міжнародного
співробітництва аргентинське дипломатичне представництво організовує
заходи та зустрічі в науково-освітній і гуманітарній сферах.
Під час одного з візитів до КПІ Амбасадорки Аргентинської Республіки
в Україні Елени Летісії Мікусінскі йшлося про організацію в КПІ навчального блоку з історії Південної Америки за участю Національного інституту
Сан-Мартіна, розвиток дослідницьких проєктів з управління інтернетом,
а також заснування в КПІ Українсько-аргентинського центру співробітництва. Зокрема, проректор із міжнародних зв’язків КПІ Сергій Сидоренко
окреслив подальші кроки на шляху реалізування запланованого: «Треба
створити інтерфейсну групу, яка напрацьовуватиме напрями діяльності
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22 лютого КПІ ім. Ігоря Сікорського відвідали Надзвичайна та
Повноважна Амбасадорка Аргентинської Республіки в Україні
Елена Летісія Мікусінскі та секретарі посольства Аріель Макс
Санчес Ромеро і Юсеф Сабер

On 22 February, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
of the Argentine Republic to Ukraine Elena Leticia Mikusinski and
the embassy secretaries Ariel Max Sanchez Romero and Yusef
Saber visited Ihor Sikorskyi Kyiv Polytechnic Institute

цього центру. І, що особливо для нас цікаво, ми розглядаємо форми роботи
центру як стартап-проєкти у співпраці з партнерами в Аргентинській Республіці. Ми також підтримуємо пропозиції пані Амбасадорки щодо організації навчального блоку в межах проєкту «Аргентинська кафедра», який
може бути втілено впродовж навчального року у форматі трьох спільних
відеоконференцій. Ми плануємо провести їх у КПІ разом із Посольством
Аргентинської Республіки в Україні».
Не оминули тему співпраці КПІ й Аргентини у сфері управління інтернетом і під час онлайн-зустрічі «Будівництво мостів між нашими країнами:
Аргентина й Україна», яку провели зі співзасновницею і директоркою Південної школи інтернет-управління Ольгою Каваллі.
Крім співпраці у сфері ІТ та інженерії, також розпочали діяльність,
спрямовану на популяризування та висвітлення героїчних діянь генерала Хосе Франсіско де Сан-Мартіна в академічних колах і навчальних
закладах України. Із цієї нагоди провели захід, в організації якого взяли
участь КПІ ім. Ігоря Сікорського та Київський національний університет
імені Тараса Шевченка. Наприкінці зустрічі Летісія Мікусінскі підтвердила пропозицію щодо можливості створення Українсько-аргентинського
центру чи кафедри з акцентом на діяльності в гуманітарній сфері.
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Під час чергової зустрічі в КПІ Надзвичайна й Повноважна Амбасадорка
Аргентинської Республіки зазначила: «Ми обговорили питання співпраці
передусім у сфері наукових технологій, створенні бізнес-інкубаторів, щодо
можливого обміну студентами. На навчальний рік плануємо також досить
широкий спектр спільних дій у гуманітарній сфері: від організації навчання
танго до відеоконференцій про національного героя Аргентини, батька
Вітчизни генерала Хосе де Сан-Мартіна».
Теплі відносини між Україною і Аргентиною мають тривалу історію. 5 грудня
1991 року Аргентинська Республіка першою серед країн Латинської Америки
визнала незалежність України, а наступного року, 6 січня, першою в регіоні
встановила з нашою державою дипломатичні відносини. У березні 1993-го
в Аргентині розпочало роботу Посольство України, а в травні того ж року
Посольство Аргентинської Республіки запрацювало в Україні. Усі питання
двосторонньої співпраці у сфері освіти регулюють такі документи: Договір
про дружні відносини і співробітництво між Україною та Аргентинською
Республікою (1998 р.); Угода між Урядом України і Урядом Аргентинської
Республіки про співробітництво в галузі культури, освіти та науки (1995 р.);
Угода між Україною та Аргентиною про визнання документів про вищу
освіту (2015 р.).
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Serhii SYDORENKO,

Vice Rector for International Relations,
National Technical University of Ukraine
Ihor Sikorskyi Kyiv Polytechnic Institute,
Doctor of Physics and Mathematics,
Full Professor, Corresponding Member of the NAS of Ukraine,
Merited Worker of Science and Technology of Ukraine;

Liubov YAVORSKA,

correspondent of the Media Laboratory of Kyiv Polytechnic Institute

IHOR SIKORSKYI KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE.
NEW HORIZONS OF COOPERATION BETWEEN
UKRAINE AND THE ARGENTINE REPUBLIC
Abstract. The Argentine Republic and Ukraine have fruitful and friendly bilateral relations, and the article considers the cooperation between Argentina and the National Technical University of Ukraine “Ihor Sikorskyi Kyiv Polytechnic Institute”. The organisation
of joint initiatives, including events and meetings in the scientific, educational, and humanitarian spheres, takes place with the support of the Department of International Cooperation of the university.
Particular attention is paid to the plans on organising a course of study on the history
of South America at the KPI jointly with the San Martín National Institute, developing
research projects on Internet governance, and establishing the KPI Ukrainian-Argentine
Cooperation Centre. The article highlights further steps on the way to realising the planned
activities, namely the necessity to create an interface group to build up the centre’s operation and to develop start-ups based on the working formats of the centre in cooperation
with partners from the Argentine Republic. Moreover, the joint plans of the parties include
a course of study within the Arhentynska Kafedra (Argentine Department) project to be
implemented as three joint videoconferences at the KPI.
Also highlighted is the cooperation between the KPI and Argentina in the field of Internet governance and the holding of the online meeting named Building Bridges between
Our Countries: Argentina and Ukraine. In addition to IT and engineering, the authors
draw attention to the cooperation in the fields of scientific technologies, business incubators, and student exchange programmes. It is stated that the partners are planning a wide
spectrum of activities in the humanitarian field, from tango lessons to videoconferences
about Argentine hero José de San Martín.
Keywords: Ihor Sikorskyi Kyiv Polytechnic Institute, Argentine Republic, Ukraine, bilateral
cooperation, education, Ukrainian-Argentine Cooperation Centre.
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