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В Університеті «Україна» відбулася І Міжнародна наукова 

конференція «Україна-Єгипет: проблеми вивчення мови,  

історії, культури та економіки» 

 

5 березня 2014 року у Відкритому міжнародному університеті 

розвитку людини «Україна» відбулася І Міжнародна наукова 

конференція «Україна-Єгипет: проблеми вивчення мови, історії, 

культури та економіки». Конференція пройшла в рамках розвитку 

міждержавних контактів і була ініційована кафедрою сходознавства 

Університету «Україна». У роботі конференції взяли участь 

дипломати і провідні українські вчені-сходознавці: Юрій Кочубей, 

Олена Хоміцька, Ірина Зубаренко, Ферхад Туранли; з Єгипетської 

сторони: Тимчасовий повірений у справах Арабської Республіки 

Єгипет в Україні Шеріф Реда Ахмед Шегата і Консул Арабської 

Республіки Єгипет в Україні Аміра Ельсейд Хафага.  

 
На світлині: Таланчук Петро Михайлович – Президент Університету «Україна»; 

Кучерявий Іван Тихонович – Перший проректор Університету «Україна»; Шеріф 

Реда Ахмед Шегата – Тимчасовий повірений у справах Арабської Республіки Єгипет 

в Україні, Радник, Перший Секретар Посольста; Аміра Ельсейд Хафага – Консул 

Арабської Республіки Єгипет в Україні; Кочубей Юрій Миколайович – 

Надзвичайний і Повноважний Посол України, провідний науковий співробітник 

Інституту сходознавства ім. А.Кримського НАН України; Короткевич Євген 

Миколайович – Перший секретар відділу Арабського Магрибу Міністерства 

закордонних справ України.  
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У наш час Україна і Єгипет наново відкривають для себе одне 

одного. Саме необхідність в налагодженні стосунків в галузі освіти та 

науки згідно з вимогами сучасності лягла в основу спільної 

українсько-єгипетської конференції. На цьому наголосив і Президент 

Університету «Україна» академік Петро Таланчук:  

 
На світлині: Таланчук Петро Михайлович – Президент Університету 

«Україна» 
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На світлині: Учасники конференції під час пленарного засідання.  

 

– Українське суспільство і колектив університету зокрема знають і 

цінують внесок єгипетського народу у розвиток світової цивілізації. 

Український народ, будучи однією з найстаріших націй Східної 

Європи, також зробив внесок у європейську культуру. Тому ми 

повинні налагодити співпрацю, бо нам є чому вчитися одне в одного. 

Договірно-правова база українсько-єгипетських відносин забезпечує 

розвиток двосторонніх відносин у політичній, правовій, гуманітарних 

сферах і станом на 01.01 2014 р. налічує 35 діючих документів. На 

жаль, у зв’язку з відповідними подіями в арабських країнах і в 

Україні науково-освітянські контакти залишають бажати кращого. 

Навчання 208 громадян Єгипту у ВНЗ України зовсім не вичерпує 

наших можливостей. Я вже не кажу про те, що на сьогодні в Єгипті, 

на скільки мені відомо, не навчається жодного студента з України. 

Наш Університет «Україна» зараз отримує ліцензію, яка дасть нам 

можливість набирати на навчання 300 студентів-іноземців. Було б 

добре, якби серед цих студентів були і єгиптяни. Також треба 

розглянути науково-технічне і інвестиційне співробітництво між 

Єгиптом і Університетом «Україна». Так, на сьогоднішній день наш 

університет є монополістом у галузі дилатаційних технологій. 

Впровадження цих технологій в нафтогазовидобувну галузь Єгипту 

принесе величезний економічний ефект. Є ще декілька цікавих 

напрямів співпраці у галузях торгівлі, двосторонньому 

інвестиційному, науково-технічному співробітництві, гуманітарній 

сфері тощо. Тому дозвольте мені висловити надію, що рішення і 

рекомендації, прийняті на конференції, активізують наші зусилля в 
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співпраці на благо українського і єгипетського народів. Чимало 

українців приїздять до Єгипту для ознайомлення з культурою, 

студенти їдуть туди для вивчення арабської мови; для мусульман 

України університет аль-Азгар залишається одним з 

найавторитетніших центрів ісламської культури. Українці мали 

нагоду побачити, що Єгипет – прекрасна країна з дуже давньою 

історією.  

Але ця історія, сповнена контрастів і протиріч, ще не розгадана до 

кінця. Багато питань стосовно Єгипту досі не дають спокою 

вітчизняним науковцями-єгиптологами. Тож однією з цілей 

конференції стало висвітлення гуманітарних аспектів вивчення мови, 

літератури, філософії та релігії Єгипту. Особливу увагу колег 

привернула зокрема доповідь Миколи Тарасенка, доктора історичних 

наук, старшого наукового співробітника Інституту сходознавства ім. 

А. Кримського НАН України. Науковець розкрив тему датування 

саркофагу Одеського археологічного музею № 52611. Кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри сходознавства Університету 

«Україна» Микола Бастун підготував доповідь на тему «Метричні 

особливості віршів єгипетського поета Ібн аль-Фаріда». Директор 

Єгипетського центру арабської мови та культури Інституту філології 

Київського національного університету ім. Т. Шевченка Олена 

Хоміцька предметом свого дослідження теж вибрала єгипетську 

літературу, але не звичайну, а літературу жахів. Ця доповідь теж 

неабияк зацікавила слухачів.  

 
На світлині: Микола Бастун − доцент 

кафедри сходознавства Університету 

«Україна». 
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Крім гуманітарних, науковці розглянули економічні та 

політологічні аспекти українсько-єгипетських міждержавних 

відносин. З цього приводу висловився Перший секретар відділу 

Арабського Магрибу Міністерства закордонних справ України 

Євген Короткевич:  
– Дипломатичні відносини між Україною та Єгиптом були 

встановлені понад 20 років тому в далекому 1992 році. Що зроблено 

за цей час? Перш за все варто сказати, що Єгипет – важливий 

стратегічний партнер України в регіоні Північної Африки. За даними 

офіційної статистики, Єгипет є 7-м імпортером у світі продукції 

українського виробництва.  

 
На світлині: Ірина Зубаренко, доцент кафедри 

міжнародних відносин Інституту соціальних наук 

Одеського Національного університету ім. І.Мечникова; 

Оксана Василюк − старший науковий співробітник 

Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України. 
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На світлині: Ганна Вертієнко − молодший науковий співробітник, 

секретар відділу Євразійського степу Інституту сходознавства 

ім.А. Кримського НАН України, Андрій Зелінський − старший 

науковий співробітник відділу Класичного Сходу Інституту 

сходознавства ім. А. Кримського НАН України, Оксана Василюк − 

старший науковий співробітник Інституту сходознавства ім. 

А. Кримського НАН України, Фархад Туранли − завідувач кафедри 

української та східної філології Університету «Україна», Анатолій 

Урбан відповідальний редактор газети Університет «Україна».  

 

Йдеться не лише про аграрну промисловість і металопродукцію, 

але й про високотехнологічні галузі. Так, у 2010 році до Єгипту були 

поставлені літаки виробництва «Антонов»… На даний момент в 

Єгипті реалізується один із найбільших інвестиційних проектів 

України по видобутку нафти в західній пустелі Єгипту. Цей проект, 

вартістю понад 250 млн. дол. США, здійснюється філією Нафтогазу 

України. На сьогодні отримано понад 2 млн. барелів нафти, за 

прогнозами обсяги ще зростуть. Тож фахівці, які навчаються на 

технологічних факультетах Університету «Україна», можуть бути 

вільно залучені до реалізації цього проекту... Сьогодні нам потрібна 

більш тісна співпраця між науковими закладами України та Єгипту 

для реалізації спільних програм і обміну студентами.  



 7 

 
На світлині: Учасники конференції слухають доповідь.  

 

Особливої актуальності українсько-єгипетські стосунки набули з 

огляду на політичні події в Україні, які перегукуються з так званою 

«Арабською весною». Провести певні паралелі і спрогнозувати 

майбутнє наших країн спробувала Ірина Зубаренко, канд. іст. наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин Інституту соціальних наук 

Одеського Національного університету ім. І.Мечникова. Її доповідь  
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На світлині: Юлія Петрова − старший 

науковий співробітник відділу Класичного 

Сходу Інституту сходознавства ім. 

А. Кримського НАН України. 

«Арабська весна у Єгипті: ініціатива ззовні чи прагнення народу 

до демократії?» спровокувала цікаву дискусію серед науковців.  

Попри те, що політична ситуація в наших країнах залишається 

невизначеною, учасники І Міжнародної наукової конференції 

«Україна-Єгипет: проблеми вивчення мови, історії, культури та 

економіки» висловили сподівання на продовження плідної співпраці 

між країнами.  

 

 

 Тала ПРУТКОВА  
(Національна спілка журналістів України) 

 

Фоторепортаж Ольги ОЛЬШТИНСЬКОЇ 

 


