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… У День соборності України – на сторіччя від проголошення
Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської
Народної Республіки " свій ювілей відзначав один з найстаріших і
найбільш шанованих наукових колективів нашої держави – Інсти"
тут фізики НАН України. Його офіційно було засновано у січні 1929
року, хоча насправді ще 1921 року при Київському губнаросвiти бу"
ло створено Фiзичну дослiдницьку лабораторiю, яка наступного
року стала Київською науково"дослiдною кафедрою фiзики при
Київському політехнічному інституті, потім кафедру було реор"
ганізовано у Науково"дослiдний Iнститут фiзики Наркомосвiти
УРСР. Органiзатором i першим директором iнституту став ака"
демiк Олександр Гольдман. Із 1932 року Інститут пiдпорядковано
ВУАН, пізніше перейменовано в Iнститут фiзики АН УРСР, а те"
пер – це Інститут фізики Національної академії наук України. 

Один із десятків академічних інститутів із великою історією,
відомими вченими і видатними здобутками. І водночас це свого ро!
ду унікальний інститут, зі своєю особливою біографією, легендар!
ними людьми і подіями. Почнемо з того, що далеко не на кожному

ювілеї побачиш ледь не «виїзне засідання» Президії Національної
академії наук. На урочисте спільне засідання вченої ради Інститу!
ту фізики НАН України та бюро Відділення фізики і астрономії
НАН України з нагоди 90!річчя Інституту прийшли перший віце!
президент НАН України голова Секції фізико!технічних і матема!
тичних наук академік Антон Наумовець, віце!президенти, ака!
деміки НАН України — директор Інституту фізичної хімії 
ім. Л.В. Писаржевського В’ячеслав Кошечко та директор Інститу!
ту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова Анатолій Заго!
родній, члени президії — академік!секретар Відділення фізики і
астрономії НАН України Вадим Локтєв, директор Головної астро!
номічної обсерваторії НАН України академік Ярослав Яцків, рад!
ник президії НАН, Герой України, академік Віктор Бар’яхтар,
керівники інших споріднених інститутів, колеги з факультетів
КНУ імені Тараса Шевченка. 

Колектив тепло привітав заступник міністра освіти і науки 
України, доктор фізико!математичних наук Максим Стріха.  

КамеКамеррттоон н 
українськукраїнської наої наукиуки

Один із найавторитетніших в країні – Інститут фізики НАН України відзначив  своє 90"річчя

Національний фонд
досліджень береться 

до справи!
Учені України давно і з не�

терпінням чекали моменту,
коли запрацює Національний
фонд досліджень України, по�
в’язуючи цю подію насампе�
ред із збільшенням фінансу�
вання наукових досліджень,
запровадженням прозорих
процедур та критеріїв, за яки�
ми надаватимуться кошти.

Однак для цього насамперед
необхідно завершити всі ор�
ганізаційні процедури. Вже об�
рано та затверджено персо�
нальний склад Наукової ради
НФД. Наприкінці січня відбу�
лося перше її засідання, на яко�
му обрано голову Фонду. Ним
став Леонід Яценко, завідувач
відділу когерентної та кванто�
вої оптики Інституту фізики
НАН України. Його кандидату�
ру тепер має затвердити уряд. 

Наступний крок —  форму�
вання дирекції Фонду, затвер�
дження умов конкурсів, ви�
значення тематичних напря�
мів, координації та контролю
за проведенням експертиз і
відбору проектів.  

На засіданні Наукової ради
відбулася зацікавлена розмова
про принципи діяльності, коор�
динацію дій між різними напря�
мами, співпрацю з освітянськи�
ми та науковими органами,
Міністерством освіти і науки. 

Присутня на засіданні мі�
ністр освіти і науки України
Лілія Гриневич висловила спо�
дівання, що робота Фонду буде
«максимально прозорою, ло�
гічною та зрозумілою». Вона
відбуватиметься скоординова�
но, а зусилля акумулюватимуть�
ся. Гриневич закликала членів
Наукової ради, вибираючи
пріоритети, звертати особливу
увагу на ті напрями, які не ма�
ють фінансування з інших дже�
рел. Зокрема, на її думку, не�
обхідно приділити більше уваги
українській гуманітаристиці.    

Лілія Гриневич висловила
готовність до співпраці та до
проведення вже найближчим
часом спільної зустрічі  очіль�
ників міністерства, Національ�
ної академії наук України та
Національної ради з питань
розвитку науки і технологій за�
для підтримки наукової сфери
України.     

Оскільки Національний
фонд досліджень є правона�
ступником Державного фонду
фундаментальних досліджень,
активи ДФФД та його «кон�
курсну» спадщину буде переда�
но до Нацфонду, заявила мі�
ністр. А як тільки буде закінче�
но реєстраційні процедури,
НФД отримає закладені на йо�
го роботу понад 260 млн грн. 

Інститут фізики НАН України снігом зустрічає свій ювілей. Фото Ігоря ГВОЗДОВСЬКОГО

О Ф І Ц І Й Н О

Робоча група «Цифровізація науки. На�
ціональна хмара відкритої науки» узгодила
фінальний проект Концепції розвитку ук�
раїнських дослідницьких інфраструктур, за�
снованих на технології комунікацій, до 2021
року. Її засідання відбулося за участі представ�
ників МОН, НАН України, громадської спілки
Hi Tech Office Ukraine та інших стейкхолдерів,
повідомляє прес�служба МОН.

Проект має створити умови для нових ук�
раїнських дослідницьких е�інфраструктур.
Вони нададуть ученим, інженерам, винахід�

никам, підприємцям та іншим доступ до
зручних та надійних цифрових послуг збере�
ження, управління, аналізу і повторного ви�
користання відкритих наукових даних.  

Впровадження Концепції передбачає
створення наукових баз даних та надання до�
ступу до них, утворення платформи всеук�
раїнського цифрового наукового простору,
розробку національного плану з відкритої
науки тощо. Це один з важливих кроків з
інтеграції України до Європейського до�
слідницькиого простору. Використовуючи

дослідницькі е�інфраструктури, українські
вчені  отримають доступ до наукових даних
своїх колег в будь�якій точці Європи. 

Відповідно до Концепції українські дослід�
ницькі е�інфраструктури включають в себе: 

Національну цифрову інфраструктуру для
розподілених обчислень Український Націо�
нальний Грід (УНГ);

Національний репозитарій академічних
текстів (НРАТ);

Українську науково�освітню телеко�
мунікаційну мережу (УРАН) та Українську
академічну і дослідницьку мережу ІФКС
НАН України (УарНЕТ). 

Національна хмара відкритої науки
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Закінчення на 2 стор.



Сучасну людину, яка живе в
постіндустріальному, інформацій!
ному суспільстві, доречно порів!
няти з людиною епохи Відрод!
ження. Як і ренесансний майстер
XVII століття, який одночасно
був і художником, і інженером, і
поетом, і філософом, нинішній
творець сучасного полікультурно!
го світу володіє високим мульти!
професіоналізмом, ґрунтовними
знаннями в різних галузях еко!
номіки, політики, освітньо!куль!
турного життя, навичками про!
грамування, знає іноземні мови.
Культ знання, освіти, інтелекту,
краси, високої моралі й духовнос!
ті, що оспівувався в епоху Рене!
сансу, сьогодні повинен бути від!
родженим і співзвучним нинішнім
реаліям та вимогам епохи нового
інформаційного суспільства. 

Згадаймо, що давньогрець�
кий мудрець та філософ Сократ
вважав знання джерелом мо�
рального вдосконалення. На йо�
го переконання, шлях до знання
стає засобом формування доб�
ропорядної людини і‚ відповід�
но‚ справедливої держави у
суспільно�економічному та пра�
вовому сенсі. 

Важливу парадигму перспек�
тивного розвитку суспільства
сформулював і відомий давньо�
грецький мислитель Платон,
який висловив її в такій метафо�
ричній фразі: «Від красивих об�

разів ми перейдемо до красивих
думок, від красивих думок  – до
красивого життя, а від красиво�
го життя – до абсолютної кра�
си». Ці слова актуальні й сьо�
годні, вони наповнені життє�
стверджуючою силою і ре�
алістичним оптимізмом.

Історичний досвід розвитку
світової цивілізації переконливо
свідчить‚ що саме сукупний
інтелект нації‚ країни‚ набутий
упродовж століть‚ є найваж�
ливішою детермінантою розвит�
ку суспільства. Доцільно згадати
тут й французького імператора
Наполеона Бонапарта, якому
належать такі слова: «Поразка
армії – біда... втрата інтелекту
нації – це повна катастрофа». 

Інтелектуальний потенціал є
гарантом динамічного розвитку
держави‚ одним із головних еле�
ментів її престижу. Зменшення
ж інтелектуального прошарку
суспільства становить загрозу
національній безпеці. 

Стратегічним завданням Ук�
раїни на сучасному етапі є не
тільки збереження‚ а й модер�
нізація національного інтелекту
як необхідної умови його виходу
в інтелектуальний простір Євро�
пи. Президент НАПНУ‚ ака�
демік НАН України В. Кремень,
приміром, слушно вказує на те‚
що «високоорганізованому‚ ос�
віченому суспільству безглуздо

суперечити‚ а тим більше про�
тидіяти цивілізаційним вітрам‚
доцільніше їх ловити національ�
ними вітрилами». 

Уже сьогодні близько 30% ро�
бочих місць у найбільш розвине�
них країнах зайнято «інтелекту�
альними працівниками» – твор�
чими‚ вмотивованими‚ які во�
лодіють розвиненим інтелектом‚
здатні до самостійного пошуку
та аналізу величезних масивів
інформації. Така ж тенденція
простежується і в Україні.

Потужною рушійною силою
позитивних змін у державі‚ зо�
крема‚ у забезпеченні інтелекту�
альної цивілізаційної парадигми
її розвитку, виступає освіта, що є
наріжним каменем і фундамен�
тальним підгрунтям для культур�
ного‚ соціально�економічного та
політичного розвитку кожної
країни. Хочу нагадати‚ що ХХІ
століття оголошено ЮНЕСКО
«Століттям освіти». Саме знан�
ня‚ професійна компетентність‚
інтелект‚ культура‚ універсальна
освіченість‚ інтелігентність ма�
ють стати пріоритетними тен�
денціями в житті сучасної циві�
лізації.

Пауль Пшенічка‚ заслужений
вчитель України‚ переможець
національної премії «Global
Teacher Prize»‚ виступаючи з
трибуни Верховної Ради Ук�
раїни, нагадав народним обран�

цям слова Рональда Рейгана,
який заявив генералам з Пента�
гону: «Ви думаєте‚ питання обо�
рони вирішується у Пентагоні?
Питання оборони вирішуються
за шкільною партою». 

І в аудиторях університетів
теж. Слушно зазначив ректор
Київського національного уні�
верситету імені Тараса Шевчен�
ка‚ академік НАН України Лео�
нід Губерський про те, що висо�
ка якість освіти гарантує еко�
номічний розвиток України.   

Водночас система вітчизня�
ної вищої освіти не в повній мірі
відповідає викликам сучасного
глобалізованого світу‚ пріори�
тетним тенденціям розвитку Ук�
раїни в соціально�економічній
сфері‚ а тому вимагає якнай�
швидшого реформування. На
думку декана філософського фа�
культету КНУ, академіка НАН
України А. Конверського‚ саме
вміння будувати аргументацію
та логічно обгрунтовувати знан�
ня робить людину успішною в
науці‚ політиці‚ бізнесі‚ юри�
дичній теорії і практиці‚ загалом
у професійному та повсякден�
ному житті.

Під час зустрічі у листопаді
2018 року з освітянами і студен�
тами у Київському національно�
му університеті імені Тараса
Шевченка канцлер Німеччини
Ангела Меркель звернулася до

молоді з таким закликом:
«Мисліть позитивно й борітеся
за свої мрії».  

Нові зання‚ а особливо інно�
вації‚ – не просто потреба‚ а
сенс багатогранного інтелекту�
ального життя‚ успішна пер�
спектива як для окремої творчої
особистості‚ так і для громадян
всієї держави. Не можу не згада�
ти, як під час нагородження дер�
жавними преміями кращих
вітчизняних дослідників за до�
сягнення в науці і техніці наш
легендарний учений, президент
НАН України Борис Патон за�
значив: «Без науки немає життя і
нічого прекрасного у світі». 

В цілому‚ розвиток науки в
Україні є однією з головних
умов збереження незалежної су�
веренної та сильної держави‚
успішного просування нашої
країни у цивілізаційний світ‚
європейський інтелектуально�
культурний простір. А інтелект,
освіченість, раціональні знання,
естетична краса і  довершеність
у пізнанні та практичному ос�
воєнні багатоманітного і вкрай
суперечливого світу мають стати
домінантними чинниками ци�
вілізованого‚  гармонійного роз�
витку інформаційного україн�
ського суспільства.  

Анатолій ПАВКО, 
доктор історичних наук, 

професор, 
лауреат премії 

М.С. Грушевського НАН України

Усі ці поважні люди, відомі
вчені, очільники наукових на�
прямів і інституцій вітали не про�
сто заслужений колектив, а й
свою «наукову альма�матер», до
якої їхні особисті наукові біографії
мали безпосереднє відношення.
Хтось – як перший віце�прези�
дент НАН України Антон Наумо�
вець, у цьому інституті зростав і
формувався як учений, навчався в
аспірантурі, захищав кандидатсь�
ку і докторську дисертації, тут
очолював   відділ фізичної елек�
троніки.  Хтось – як віце�прези�
дент НАН України Анатолій Заго�
родній розвивав фізику плазмових
процесів в Інституті теоретичної
фізики, який було сформовано на
базі Інституту�ювіляра. Доктор
фізико�математичних наук Мак�
сим Стріха – також науковий ви�
хованець і співробітник інституту,
що «відбрунькувався» від ювіляра:
це Інститут фізики напівпровід�
ників НАН України ім. В.Є. Лаш�
карьова. 

Інститут фізики у різні часи дав
життя і випустив зі свого «гнізда»
кілька наукових установ: це Інсти�
тут металофізики ім. Г.В. Курдю�
мова НАН України (створено 1945
року), вже названі Інститут фізи�
ки напівпровідників ім. В. Є.
Лашкарьова (відокремився 1960
року) та Інститут теоретичної
фізики ім. М.М. Боголюбова (з
1966), Інститут ядерних дослід�
жень (1970), а на базі відділу оп�
тичної квантової електроніки у
1994 році було створено Міжна�
родний центр «Інститут приклад�
ної оптики НАН України». Усі ці
нині добре відомі наукові устано�
ви починалися з талановитих
співробітників Інституту фізики,

які розвивали нові напрями
дослідження, організовували від�
діли, втілювали нові ідеї і досягали
визначних результатів, що давало
змогу відкривати нові інститути, а
імена основоположників на�
прямів з часом почали носити
створені ними інститути. Як вдало
відзначив один із промовців на
ювілейному заході, Інститут фізи�
ки завжди був камертоном ук�
раїнської науки.

Про славні сторінки історії
інституту–ювіляра нагадав при�
сутнім директор Інституту фізи�
ки член�кореспондент НАН Ук�
раїни Михайло Бондар. Він роз�
повів про видатних учених, про
директорів, котрі в той чи інший
час очолювали Інститут. Про на�
укові досягнення, за що вчені
інституту були удостоєні Ле�
нінської, чотирьох Державних
премій СРСР та 20 Державних
премій України, а також премій
НАН України та міжнародних
інституцій.

Про вагомiсть досягнень фі�
зиків свiдчить і той факт, що са�
ме в цьому інституті зроблено
найбільше в Україні офiцiйно
зареєстрованих наукових вiд�
криттiв. 

Ще в 1949 році Н.Д. Моргулiс
та П.М. Марчук експеримен�
тально вiдкрили явище термо�
емiсiйного перетворення тепло�
вої енергiї в електричну. У 1965
році було зареєстровано вiдкрит�
тя «явища холодної електронної
емiсiї при проходженнi струму
через острiвковi металiчнi шари».
Його автори — П.Г. Борзяк, 
О.Г. Сарбей i Р.Д. Федорович. 

1966 року академік О.С. Да�
видов відкрив «явище розщеп�
лення невироджених молеку�
лярних термів в кристалах, що
мають дві або більше молекул в
елементарній комiрцi» (так зва�
не «давидовське розщеплення»).
Відкриття знайшло експери�
ментальне пiдтвердження у
дослідженнях відділу академіка

А.Ф.Прихотько (ще одне  славне
ім’я!) та в інших фізичних лабо�
раторіях.

О.Г.Сарбей відкрив «явище
багатозначностi анiзотропiї вла�
стивостей напівпровідникових
кристалів, обумовленої особли�
востями їх зонної структури». А
С.I.Пекар передбачив «явище
розповсюдження додаткових
свiтлових хвиль в кристалах»,
яке також знайшло експеримен�
тальне пiдтвердження в лабора�
торiях iнституту i визнано
вiдкриттям. Звідси починає свій
розвиток теорiя поляронiв і сам
термін, народжений у стінах
Інституту.

Науковим відкриттям стало й
дослідження Е.Й.Рашби, в яко�
му дано пояснення природи
гігантського підсилення інтен�
сивностей переходів на доміш�
кові відщеплені рівні (ефект
Рашби).

Серед розробок iнституту, що
знайшли широке застосування,
варто згадати металевi крiоста�
ти, болометри та електротопо�
граф, що використовувався в
космiчних дослiдженнях, крiо�
хiрургiчнi iнструменти, лазери,
роботи у галузях квантової елек�
троніки та голографії, неліній�
ної оптики, піроелектричних
приймачів випромінювання.
Вчені Інституту зробили ваго�
мий  внесок у розвиток багатьох
напрямів сучасної науки, зокре�
ма, в галузях ядерної фізики,
фізики напівпровідників, фiзи�
ки твердого тіла та рідких крис�
талів, фiзичної i квантової елек�
тронiки, фiзики плазми. 

Спогадами про пам’ятні і ду�
же часто нелегкі перебудовчі,
потім 90�і роки, коли доводило�
ся неймовірними зусиллями ря�

тувати науку та продовжувати
дослідження, поділився почес�
ний директор Інституту фізики
НАН України академік Михайло
Бродин, якому довелося очолю�
вати в цей час колектив. 

Завідувач відділу фізики маг�
нітних явищ Інституту фізики,
член�кореспондент НАН України
Сергій Рябченко привідкрив деякі
маловідомі сторінки участі укра�
їнських фізиків у створенні газо�
вої центрифуги, яка є ефективним
засобом розділення ізотопів урану.
Співробітники Інституту  мали
безпосереднє відношення до роз�
роблення однієї з її перших моде�
лей, і таким чином внесли свій
значний вклад у розвиток атом�
них проектів  колишнього Союзу.
Втім, остаточна роль у цій справі
київських фізиків ще чекає свого
дослідника. 

В останні роки Інститут фізи�
ки прихистив у своїх стінах колег
і партнерів з Донецького фізико�
технічного інституту імені О.О.
Галкіна НАН України, який був
вимушений виїхати з тимчасово
окупованої території. І це теж
свідчить не тільки про високий
професіоналізм, а й високу на�
укову етику. Інститут, який дав
життя кільком новим інститу�
там, готовий ділитися усім, чим
може й що має, з колегами і
партнерами. 

Інститут фізики сьогодні має
чим гордитися. Тут діють по�
тужні наукові школи. Колектив
зазвичай утримує перші місця в
рейтингах міжнародних науко�
метричних баз серед українсь�
ких наукових установ, бере
участь у програмах «Горизонт
2020». Поряд із заслуженими си�
вочолими ветеранами вагомими
здобутками заявляють про себе
молоді вчені. А отже, камертон
настроєний на перспективу. Ад�
же попереду – сторіччя! 

Олеся ДЯЧУК
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Камертон української науки

Інтелект має стати домінантою суспільства

Нагороди від МОН вручає Максим СТРІХА

Закінчення. Початок на 1 стор.
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На першому засіданні Президії
НАН України у новому році

на обговорення було винесено пи�
тання «Про виконання Цільової
комплексної програми наукових
досліджень НАН України «Науко�
ве забезпечення розвитку ядерно�
енергетичного комплексу та пер�
спективних ядерних технологій».
Головував на засіданні президент
НАН України академік Борис Па�
тон. А з доповіддю виступив голо�
ва Наукової ради програми, ака�
демік�секретар Відділення ядер�
ної фізики та енергетики академік
Микола Шульга.

Він звітував про наукові до�
слідження в цій тематиці за 2016—
18 роки. За Цільовою комплекс�
ною програмою у цей період ви�
конувалось 50 проектів, до яких
було залучено 19 установ шести
відділень НАН України (ядерної
фізики та енергетики, фізико�
технічних проблем матеріалознав�
ства, фізико�технічних проблем
енергетики, фізики і астрономії,
механіки, хімії). Торік розпоряд�
женням Президії програму допов�
нили ще 8 наукових проектів.
Дослідження виконувалися за
шістьма розділами, а середньо�
річний обсяг фінансування стано�
вив біля 10 млн. гривень. 

Учені досліджували продов�
ження ресурсу і безпеку роботи
основного обладнання АЕС, його
модернізацію та виведення енер�
гоблоків з експлуатації; розвиток
сировинної бази ядерної енерге�
тики, технологічні основи виго�
товлення ядерного палива, нові
конструкційні та функціональні
матеріали; перспективи ядерно�

енергетичних установок четвер�
того покоління тощо. 

Йшлося також про створення
методики і технології перероб�
ки, довгострокового зберігання і
захоронення активних відходів
атомного комплексу, вдоскона�
лення систем моніторингу та
контролю його впливу на насе�
лення та довкілля, впроваджен�
ня новітніх радіаційних техно�
логій для промисловості, охоро�
ни довкілля,   сільського госпо�
дарства, медицини.  

За час виконання програми
було отримано низку важливих
результатів. В Інституті проблем
міцності  ім. Г.С. Писаренка роз�
роблено методику експрес�
оцінки опору крихкому руйну�
ванню  корпусу реактора з мож�
ливістю варіювання форми,
розміру та місця розташування
тріщини, що дозволяє ефектив�
но визначати її критичний
розмір та найбільш небезпечне
місце в елементі конструкції. 

Фахівці Інституту електрозва�
рювання ім. Є.О. Патона досліди�
ли кінетику  напружено�деформо�
ваного стану  внутрішньокорпус�
них пристроїв у процесі довгост�
рокової  експлуатації (до 60 років). 

Задля діагностики структурно�
фазових змін та службових влас�
тивостей головного циркуляцій�
ного трубопроводу реактора
ВВЕР�1000 після 30 років експлу�
атації  фахівці ННЦ «Харківський
фізико�технічний інститут» мо�
дернізували комплекс устаткуван�
ня для вирізки темплетів металу в
умовах підвищеного радіаційного
опромінення, а також вперше у

світовій практиці  на металі «хо�
лодної» та «гарячої» петель цирку�
ляційного трубопроводу  досліди�
ли еволюцію структурно�фазових
змін у металі.  

Приклади можна продовжити.
Учені Інституту геохімії навко�
лишнього середовища НАН Ук�
раїни провели комплексне оціню�
вання та  геолого�економічне об�
грунтування  перспектив ос�
воєння екзогенних родовищ ура�
ну осадового чохла Українського
щита. Це дозволить Україні ди�
версифікувати  джерела постачан�
ня власної ядерної сировини.  

Як зазначив академік Шуль�
га, на засіданні Наукової ради,
де розглядалися результати ви�
конання програми, її учасники
підкреслювали недостатню ува�
гу до питань, що стосуються
стратегії розвитку ядерної енер�
гетики. Члени ради підтримали
пропозицію президента НАН
України академіка Бориса Пато�
на створити робочу групу для
відбору найбільш проблемних
питань атомної енергетики, аби
НАНУ допомогло їх розв’язати.  

Відзначалося, що важливим
напрямом діяльності наукових ус�
танов є участь у створенні мате�
ріалів для вітчизняних елементів
ядерно�паливного циклу та ве�
рифікації нових паливних еле�
ментів для атомної енергетики,
створення паливних елементів і
конструкційних матеріалів для ре�
акторів наступних поколінь. Не�
обхідні нові методи розв’язання
проблем поводження з відпрацьо�
ваним ядерним паливом та
радіоактивними відходами, роз�

роблення технологій нанесення
захисних покриттів. Потребують
вирішення чимало проблем, що
стосується перспектив викорис�
тання ядерних технологій у сфе�
рах економіки, охорони довкілля,
медицини. Висловлено пропо�
зиції щодо започаткування нової
Цільової програми наукових
досліджень НАН України «Ядерні
та радіаційні технології для енер�
гетичного сектору і суспільних по�
треб» на 2019—2023 роки.

У своєму виступі президент
Державного підприємства «На�
ціональна атомна енергогенеру�
юча компанія «Енергоатом»
Юрій Недашковський підкрес�
лив величезний вклад НАН Ук�
раїни у розвиток енергетики і
безпеку держави. «Виконання
нової енергетичної стратегії, —
сказав він, — схваленої урядом на
період до 2035 року, в якій перед�
бачається домінуюча роль атом�
ної енергетики, продовження
терміну експлуатації діючих
енергоблоків, добудова нових,
вибір атомних технологій для
спорудження блоків на заміщен�
ня потужностей АЕС, які будуть
виводитися після 2030 року, — без
співпраці атомників з науковця�
ми реалізувати неможливо».  

Відповідаючи на запитання
учасників засідання, Юрій Не�
дашковський  відзначив, що може
йтися про подовження терміну
експлуатації енергоблоків до 60
років та комплекс заходів для
здійснення моніторингу впро�
довж  експлуатації. «У питанні, чи
будемо ми й надалі будувати енер�
гоблоки великої потужності, у ме�
не, як у професіонала є великі
сумніви», — також каже керівник
НАЕК «Енергоатом». – На по�

рядку денному у багатьох країнах
світу — міні�модульні реактори».
Завод із виготовлення власного
ядерного палива також стає не
просто важливою, а насущною
проблемою, і її цілком реально
розв’язати за кілька наступних
років. 

Очільник НАЕК висловив
підтримку започаткуванню но�
вої Цільової програми наукових
досліджень НАН України, висту�
пивши за збільшення до п’яти
років терміну на її виконання та
обсягу щорічного фінансування
не менш як 15 млн. гривень.  

В обговоренні  взяли участь
академік�секретар Відділення
фізико�технічних проблем ма�
теріалознавства НАН України
академік Леонід Лобанов, дирек�
тор Інституту проблем міцності
ім. Г.С. Писаренка НАН України
академік  Валерій Харченко, ака�
демік�секретар Відділення фізи�
ки і астрономії НАН України
академік Вадим Локтєв, голова
Північно�Східного наукового
центру НАН України та МОН
України, генеральний директор
Науково�технологічного ком�
плексу «Інститут монокристалів»
НАН України» академік Володи�
мир Семиноженко, радник Пре�
зидії НАН України, почесний
директор Інституту магнетизму
НАН України та МОН України
академік Віктор Бар’яхтар, ака�
демік�секретар Відділення біо�
хімії, фізіології і молекулярної
біології НАН України, директор
Інституту біохімії ім.О.В.Пал�
ладіна НАН України академік
Сергій Комісаренко та інші.  

Підсумок дискусії підбив пре�
зидент НАН України академік
Борис Патон. 
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В І Т А Є М О !

Ім’я на Землі і в космосі
Час яскравих ювілеїв, найзнач!

нішими з яких були минулорічне
відзначення100!річчя НАН Украї!
ни та її президента – академіка Бо!
риса Патона, продовжується. 

У ці дні чимало періодичних ви!
дань привітали першого віце!прези!
дента Національної академії наук
академіка Володимира Горбуліна.
17 січня йому виповнилося 80 років.  

Ювілей Володимира Павло�
вича — відомого вченого в галузі
ракетно�космічної техніки й
інформатики, члена Міжнарод�
ної академії астронавтики, пер�
шого генерального директора
Національного космічного
агентства України у 90�і роки,
секретаря Ради національної
безпеки і оборони України, го�
лови Державної комісії з питань
оборонно�промислового ком�
плексу, керівника Національно�
го центру з питань євроатлан�
тичної інтеграції України,  відтак
— директора  Інституту проблем
національної безпеки, директо�
ра Національного інституту
стратегічних досліджень, а тепер
першого віце�президента НАН
України – це привід не тільки
привітати видатну особистість, а
й «зупинитись�оглянутись» на
весь непростий, але дуже наси�
чений період нашої історії.

Життя будь�якої людини – це
частина життя країни. Життя Во�
лодимира Горбуліна –  досить
значна її частина. Принаймні
історія незалежної України, прак�
тично всі її визначні події, не об�

ходилися без його активної участі. 
Але спочатку був Дніпропет�

ровський  університет, конст�
рукторське бюро «Південне», в
якому він зростав професійно 15
років. Наступні 15 років – зрос�
тання як керівника й організато�
ра роботи у структурних під�
розділах оборонно�промислової
системи країни. Його завжди
відзначало поєднання точних
знань, аналітичного розуму і
стратегічного бачення.  

За участі й ініціативи Горбуліна
у незалежній Україні з’явилася
перша Національна космічна
програма. У ній ішлося про ство�
рення і запуск на навколоземну
орбіту першого українського су�
путника «Січ�1», підготовку ук�
раїнського  космонавта, підпи�
сання угод про міжнародне спів�
робітництво з провідними
космічними агентствами світу для
реалізації спільних проектів.

Володимир Павлович — один
із авторів Концепції національ�
ної безпеки і оборони України,
Державної програми будів�
ництва і розвитку Збройних сил
України, Державної програми
розвитку озброєння та військо�
вої техніки, Концепції структур�
ної перебудови оборонно�про�
мислового комплексу України,
Воєнної доктрини України та
Закону «Про основи національ�
ної безпеки України». Якщо по�
читати  його публікації початку
2000�х років, стає очевидним,
що ця людина бачить глибоко і

далеко наперед: про ймовірність
подій, з якими ми зіштовхнули�
ся в останні роки, Володимир
Павлович попереджував на по�
чатку двотисячних і багато ро�
бив, щоб, якщо не запобігти, то
принаймні, бути краще готови�
ми до випробувань.  

Наука – це те, що було
завжди, бо займатися такими
проблемами, на такому рівні,
хіба можна без науки? Ще в 1993
році В. Горбулін був обраний
академіком Міжнародної ака�
демії астронавтики, а в 1997�му
— академіком Національної
академії наук України, членом її
президії (з 2010 року), а згодом
став першим віце�президентом
НАНУ. У 2002 році його відзна�
чено Державною премією Ук�
раїни у галузі науки і техніки.    

Восени, виступаючи на Між�
народній науково�практичній
конференції, що проходила в
рамках спеціалізованої виставки
«Зброя і безпека — 2018», перший
віце�президент НАНУ дав глибо�
кий аналіз стану справ із розвит�
ком оборонної промисловості.
«Нині в Україні можливо навести
багато прикладів, коли навіть на�
явний потенціал науки мало ви�
користовується або зовсім не ви�
користовується при створенні
нового озброєння та розвитку
оборонної промисловості», — за�
значив Горбулін. — І це при наяв�
ності непорушної істини, що
впровадження інновацій  можли�
во лише за умов ефективної

взаємодії науки, замовників, роз�
робників та виробників озбро�
єння і військової техніки».

Сильна сторона Володимира
Павловича – широкий кругозір,
всебічна і ґрунтовна аналітика,
вміння чітко й точно формулюва�
ти проблеми – так, щоб вони бу�
ли зрозумілі для всіх. Журналісти
обожнюють його за влучне слово,
здатність точно й образно сказати
про найскладніші теми, і за
«фізичну доступність». Автор не
раз мала нагоду переконатися в
цьому, перебуваючи в жур�
налістських пулах під час таких
визначних подій, як ухвалення
Хартії «Україна�НАТО», напри�
клад, чи інших важливих зустрічей.
Та що там журналісти, розповіда�
ють, що співробітники не однієї
адміністрації президента проходи�
ли пришвидшений лікнеп у Воло�
димира Павловича, намагаючись
перейняти його знання та досвід.

Ім’я Горбуліна на Землі, тісно
пов’язане з космосом. Тож ло�
гічно, що і в космосі воно має
бути гідно зафіксовано. Нещо�
давно директор Головної астро�
номічної обсерваторії НАН Ук�
раїни академік Ярослав Яцків
вручив ювіляру свідоцтво про
те, що одне з малих тіл Сонячної
системи, а саме – астероїд 2008
VT13 (295841), відкритий 7 лис�
топада 2008 року неподалік Анд�
рушівки  Житомирської області,
– названо «Горбулін» («Gorbu�
lin»). Таке рішення ухвалив Ко�
мітет з номенклатури небесних
тіл Міжнародної астрономічної
спілки. На врученні був при�
сутній також відкривач асте�
роїда –  астроном Юрій Іващен�
ко, котрий побудував Андру�
шівську астрономічну обсерва�
торію. 

Лариса ОСТРОЛУЦЬКА

У  П Р Е З И Д І Ї  Н А Н  У К Р А Ї Н И

Атомна енергетика – сьогодні і завтра

Ярослав ЯЦКІВ вручає ювіляру свідоцтво про його ім’я в космосі 
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«Академія Copernicus – в Ук!
раїні: Єврокомісія надала Україні
унікальний статус, як одній з пер!
ших країн не членів ЄС». 

Такою була тема прес�конфе�
ренції, що відбулася в інформа�
ційному агентстві «Укрінформ». Її
організатором виступив Націо�
нальний центр «Мала академія
наук України». А учасниками ста�
ли – перший заступник міністра
освіти і науки України Павло
Хобзей, президент Центру ЮНЕ�
СКО «Мала академія наук Ук�
раїни» академік НАН України
Станіслав Довгий, в.о. голови
Державного космічного агентства
України Володимир Міхеєв,  екс�
перт ГІС та ДЗЗ Європейського
космічного агентства Радован
Гілберт (Словаччина), почесний
директор Наукового центру аеро�
космічних досліджень Землі
Інституту геологічних наук НАН
України Вадим Лялько, перший
заступник головного ученого сек�
ретаря НАН України Володимир
Ємельянов, а також члени Малої
академії наук та їхні наставники.  

— В Україні  розпочинає
діяльність Академія Copernicus
Національного центру «Мала
академія наук», — повідомив пре�
зидент МАН Станіслав Довгий. –
Мережа таких академій діє прак�
тично у всіх країнах Європейсь�
кого Союзу. Україна – одна із
перших країн – не членів ЄС,
якій надано такий високий ста�
тус. Їхня робота спрямована на
освоєння космосу та відкриває
нові можливості дослідження
земної поверхні за допомогою су�
часних супутників дистанційного
зондування Землі. Програма
Copernicus координується Євро�
комісією та Європейським кос�
мічним агентством (ESA). 

На базі Київського відділення
МАН, де вже кілька років трива�
ють дослідження земної поверхні,
екологічних проблем тощо, роз�
почато унікальний проект,
пов’язаний з дистанційним зон�
дуванням за ГІС�технологіями.
Завдяки унікальному досвіду
співпраці Малої академії наук з
Національним аерокосмічним
агентством NASA, учні та педаго�

ги України мають можливість ко�
ристуватися знімками з Міжна�
родної космічної станції. «Доступ
до апаратури МКС «відкривають�
ся» кілька разів на рік, — каже
Станіслав Довгий. – У цей час
школярі посилають запити щодо
території чи  об’єктів, які вони
хотіли б досліджувати, астронавти
роблять фотографії з допомогою
цифрових камер, встановлених
на борту космічної станції, дані
передаються у відповідний центр,
з якого їх можна отримати.  

Серед досліджень, які проводи�
ли учні (результати частини з них
були представлені на стендах),
можна назвати створення карти
вулканічної діяльності Землі. Учні
одержували знімки різних об’єк�
тів та територій, у різний час і за
різного стану об’єктів, потім на�
кладали їх на карту земної по�
верхні. І в результаті отримали
карту, якою зацікавилися геофізи�
ки, вона дає картину вулканічної
активності по всій земній кулі. З
допомогою таких досліджень
можна відстежувати також тек�
тонічні зрушення плит, що при�
зводить до землетрусів, можна по�
переджувати населення, що пере�
буває в зоні небезпеки. 

Учні займалися також нанесен�
ням на карту України об’єктів
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Йдеться про центр Львова, Святу
Софію, Києво�Печерську лавру,
резиденцію митрополитів у Чер�
нівцях тощо. 

Цікавою була робота по до�
слідженню островів у Дніпровсь�
кому басейні. Помічено, що пло�
ща дніпровських островів в ос�
танні роки почала різко зменшува�
тися. Як з’ясувалося, це відбу�
вається через неконтрольоване ви�
везення піску на будівництво то�
що. Вивчення проблеми відкриває
шлях до звернення до природо�
охоронних органів, до громадсь�
кості, і таким чином можна за�
побігти екологічним катастрофам. 

Учні багато що можуть зроби�
ти, досліджуючи проблеми дов�
кілля. І тепер, коли відкри�
вається можливість використо�
вувати кращу техніку й техно�
логії, результативність дослід�

жень буде набагато вищою, а
самі вони будуть активно залу�
чатися до наукових досліджень.  

Новий статус  відкриває шко�
лярам�науковцям доступ до да�
них 29 європейських супутників,
що дасть змогу вивчати  причини
та наслідки кліматичних змін, ак�
тивні сейсмозони, контролювати
надзвичайні  ситуації, монітори�
ти використання земель, забруд�
нення річок, екологічну безпеку
лісів, збереження культурних
пам’яток, результати виявлення
стихійних сміттєзвалищ тощо.  

Місія Малої академії наук – не
тільки залучати школярів до на�
укової творчості, а й поширювати
досвід, втягувати в орбіту наукових
досліджень все більше регіонів – і
нашої країни, і інших країн. Уже
нині проводяться семінари для
вчителів, і Київського регіону, і
інших регіонів України, написані
перші підручники, методичні по�
сібники. Робота поглиблюється,
горизонти розширюються, і це ду�
же важливо. Про це говорили пер�
ший заступник міністра освіти і
науки України  Павло Хобзей і
представник Європейського кос�
мічного агентства. «Космос — це
відкрите вікно на Землю», — так
образно висловився Радован Гіл�
берт, і це вікно тепер відкрите для
України. Очільник Космічного
агентства України Володимир
Міхеєв пообіцяв підтримку шко�
лярам, які проводять такі серйозні
дослідження, використовуючи
можливості космосу для розв’я�
зання земних проблем.  

Високу оцінку діяльності ке�
рівництва МАН, яке вибудовує
«ланцюжок: від шкільної парти до
академічної установи» висловив
почесний директор Наукового
центру аерокосмічних досліджень
Землі Інституту геологічних наук
академік  НАН України Вадим
Лялько. «Це внесок більший, ніж
будь�які транші, адже це внесок в
майбутнє», — сказав він.  Вадим
Лялько закликав колег�науковців,
освітян підтримати спільну важ�
ливу справу, і можливо, об’єднати
її великим спільним проектом. 

Ольга ЛАРІНА 

Голова Наглядової ради — 

академік НАН України Борис ПАТОН
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1. Інститут колоїдної хімії та
хімії води ім. А.В. Думанського
НАН України 
03142, м. Київ, 
бул. Акад. Вернадського, 42
тел. (044) 424!01!96, 
факс (044) 423!82!24
E!mail: honch@iccwc.kiev.ua, 
http://iccwc.org.ua

2. Вимоги до вакантних посад:
Учасник конкурсу повинен

мати вищу освіту не нижче дру�
гого рівня.

На посаду молодшого науко�
вого співробітника може претен�
дувати особа з науковим ступе�
нем не нижче доктора філософії
(кандидата наук) або магістр.

3. Перелік необхідних доку�
ментів

Особа, яка виявила бажання
взяти участь у конкурсі (далі —
кандидат), подає особисто або
надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я
керівника про участь у конкурсі;

2) копію документа, що по�
свідчує особу;

3) заповнену особову картку
(анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за
наявності);

6) копії документів про вищу
освіту, підвищення кваліфікації,
присудження наукового ступе�
ня, присвоєння вченого звання,
військового квитка (для військо�
вослужбовців або військовозо�
бов’язаних);

7) перелік наукових праць,
опублікованих у вітчизняних
та/або іноземних (міжнародних)
рецензованих фахових виданнях; 

8) письмову згоду на обробку
персональних даних.

Кандидати, які працюють у
науковій установі, в якій оголо�
шено конкурс, подають лише за�
яву про участь у конкурсі.

4. Строк прийняття заяв та
документів 30 календарних днів
від дня отримання оголошення.

5. Адреса прийняття доку�
ментів:

03142, м. Київ, бул. Акад. Вер!
надського, 42.

6. Вчений секретар інституту,
к.х.н. Сафронова Валентина
Григорівна (тел. (044) 424�32�35).

Директор інституту академік
НАН України В.В. Гончарук

Інститут колоїдної хімії та хімії води 
ім. А.В. Думанського НАН України

оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад:

– молодшого наукового співробітника – 
відділів: хімії, фізики та біології води, аналітичної та радіохімії

Національна академія наук
України відповідно до свого Ста�
туту та Методичних рекомен�
дацій щодо особливостей обран�
ня керівника державної наукової
установи, затверджених постано�
вою Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі
питання обрання та призначення
керівника державної наукової ус�
танови», оголошує конкурс на за�
міщення посад директорів науко�
вих установ НАН України:

По Відділенню інформатики
НАН України

Інституту проблем реєстрації
інформації Національної ака�
демії наук України;

По Відділенню фізики 
і астрономії НАН України
Інституту радіофізики та елек�

троніки ім О.Я.Усикова Націо�
нальної  академії наук України;

По Відділенню біохімії,
фізіології і молекулярної

біології НАН України
Інституту молекулярної біо�

логії і генетики Національної
академії наук України;

По Відділенню загальної
біології НАН України

Державного дендрологічного
парку «Олександрія» Національ�
ної академії наук України;
По Відділенню економіки НАН

України

Державної установи «Інститут
економіки та прогнозування
Національної академії наук Ук�
раїни»;

Інституту демографії та со�
ціальних досліджень ім. М.В. Пту�
хи Національної академії наук
України.

З умовами конкурсу можна
ознайомитися на офіційному
веб�сайті Національної академії
наук України.

Прийом документів претен�
дентів здійснюється відповідни�
ми відділеннями НАН України
протягом двох місяців з дня
опублікування оголошення, до
16 березня 2019 року.

У разі поштового відправлен�
ня датою подання документів
вважається та, що зазначена на
поштовому штемпелі.

Документи, подані претен�
дентами після закінчення вста�
новленого строку, не розгляда�
ються.

Дати проведення виборів ди�
ректорів у колективах наукових
працівників зазначених наукових
установ НАН України буде визна�
чено після завершення прийому
документів претендентів і повідо�
млено на офіційних веб�сайтах
цих установ.

Президія Національної 
академії наук України

Конкурс на заміщення посад 

керівників наукових  установ

НАН України

К О Н К У Р С И

Академія Copernicus – в Україні 
Т В О Р Ч І С Т Ь  Ю Н И Х

Під час прес2конференції. Фото Ніни БАЛИКОВОЇ
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