
Напередодні нового навчаль�
ного року у Львові відбулася вже
VІIІ Міжнародна науково�прак�
тична конференція «Нанотехно�
логії та наноматеріали» («НАНО�
2020»), в межах якої учасники
взяли участь в інформаційній сесії
Horizon 2020 та COSME & Enter�
prise Europe Network (EEN) про�
грамі, відбувся Virtual NANO з
використанням інтернет�плат�
форми для інноваційної підтрим�
ки та міжнародної кооперації всіх
зацікавлених. Нинішнього року
конференція проводилась у комбі�
нованому форматі, а саме, «life»�
частина відбувалася у Будинку
вчених у традиційному оффлайн
форматі з  трансляцією на Zoom
платформі та Youtube каналі, а
наступні два дні  можна було пере�
глянути матеріали та взяти участь
у роботі онлайн. 

Організаторами конференції
стали Інститут фізики НАН Ук�
раїни, Національний універси�
тет «Львівська політехніка», Ту�
ринський університет (Італія),
Університет П’єра та Марії Кюрі
(Франція), Тартуський універ�
ситет (Естонія) та Представ�
ництво Польської академії наук
у Києві – за підтримки Кон�
сорціуму «EEN�Ukraine». Захід
відвідали близько 100 науковців.
Усього для участі у  конференції
зареєструвалося близько 500
осіб. Водночас перший день
трансляції на Youtube каналі пе�
реглянуло вже більше, ніж 1500
науковців з багатьох країн світу. 

Під час відкриття конференції
її учасників привітали ректор
«Львівської політехніки» доктор
технічних наук, професор Юрій
Бобало, директор Національно�
го фонду досліджень України,
завідувач відділу когерентної і
квантової оптики Інституту
фізики НАН України академік
Леонід Яценко і натхненниця та
організатор конференції, завіду�
вач відділу Міжнародної науко�
вої та інноваційної діяльності,
трансферу технологій та захисту
інтелектуальної власності Інсти�

туту фізики НАН України кан�
дидат фізико�математичних на�
ук Олена Фесенко.

Пленарне засідання розпоча�
лося з виступу професора Тимі�
ша Огульчанського із Шень�
чженського університету (Ки�
тай). Його промова була присвя�
чена наночастинкам, що здійс�
нюють інфрачервоне випромі�
нювання і використовуються як
агенти для біомедичної візу�
алізації, оптичної сенсорики та
терапії. 

Загалом було зроблено 15
пленарних  доповідей. Зокрема,

доктор Сергій Колотілов (Ук�
раїна) із Інституту фізичної хімії
ім. Писаржевського представив
оффлайн дослідження в галузі
композитів 3d металів та N�
вмісних вуглецевих наночасти�
нок для процесів каталітичного
гідрування, амінування та цик�
лізації.  

Доктор Олег Лаврентович
(США) із Кентського Держав�
ного університету презентував
свої результати у сфері нано�
структурованих рідких крис�
талічних еластомерів для кон�
тролю топології живих тканин.

Виступ професора Анатолія По�
пова із латвійського Інституту
фізики твердого тіла стосувався
базових властивостей та особли�
востей рекомбінації радіаційних
дефектів у функціональній ке�
раміці для ядерної енергетики.
Доктор Рауль Ареналь (Іспанія)
із Інституту нанонауки Арагону
представив дослідження на тему
«Структурні та хімічні аналізи
на атомному рівні Structural and
chemical analyses at the atomic
scale of 1D вуглецевих нанома�
теріалів». Найбільш цитований
український вчений професор

Юрій Гогоці (США) із Універси�
тету Дрексель виступив на тему
«MXenes — Двовимірні буді�
вельні блоки для матеріалів та
технологій майбутнього».

Виступ Нобелівського лауреа�
та Роалда Гоффмана (США) було
присвячено темі «Невеликий, але
сильний урок хімії для нанонау�
ки» і став справжньою родзин�
кою конференції НАНО�2020.
(До речі, виступ  Роалда Гоффма�
на та інших доповідачів можна
переглянути за лінком
https://youtu.be/0tYVDh6UMJM). 

НанНаноотехнтехнооллогії та наногії та наноомаматетеріали: ріали: 
світсвітоові обрії відкривві обрії відкриває Уає Україна країна 

Учасники конференції у Львівському будинку вчених 

… Наукові дослідження, моніторинг наукової, на�
уково�технічної та інноваційної сфер, аналітика та
прогнозування, проведення експертиз, державна
реєстрація науково�дослідних і дослідно�конструк�
торських робіт, захищених дисертацій, формування
фондів науково�технічної інформації, організація та
проведення виставок новітніх технологій та розробок,
конференцій, круглих столів, супроводження трансфе�
ру технологій… Це далеко не повний перелік того, чим
займається Український інститут науково�технічної
експертизи та інформації (звична абревіатура —
УкрІНТЕІ).

Власне, цю абревіатуру можна побачити на фасаді
16�поверхової будівлі, що підіймається над «літаючою

тарілкою» — оригінальний комплекс  київського
архітектора  Флоріана Юр’єва, дітище якого Віденсь�
кий музей архітектури відніс до видатних європейсь�
ких архітектурних проєктів. І хоч саме приміщення
перебуває зараз на довгій�предовгій реконструкції, і
невідомо, коли вона закінчиться,  його чудово знають і
кияни, і приїжджі, тож бажання в.о. директора
УкрІНТЕІ — доктора  педагогічних наук і кандидата
технічних наук,члена�кореспондента Національної
академії педагогічних наук України — на перший по�
гляд, здається незрозумілим. Якщо не знати, як бага�
то зробив Володимир Камишин та його колеги, щоб пе�
ретворити Інститут, що десятиліттями працював
«традиційно» (в ньому з ранку до вечора товклися лю�

ди, що приїжджали з усієї України, щоб зареєструвати
свої наукові роботи, розробки, дисертації, стояли в
чергах, тратили час і кошти) — на сучасну інсти�
туцію, де можна зі свого робочого комп’ютера  в он�
лайн�режимі все оформити й зареєструвати, скорис�
татися з величезного фонду необхідної інформації,
взяти участь у конференції. Ось і зараз в УкрІНТЕІ
оголошено проведення вебінарів для підвищення  компе�
тенцій у сфері комерціалізації перспективних розробок
та проєктів. Звичайно, онлайн.

Про трансформацію Інституту, його історію та
новітні перетворення ми й розмовляємо з його дирек�
тором.  

Володимир КАМИШИН: «Моє бажання — щоб про У«Моє бажання — щоб про УкрІНТЕІкрІНТЕІ
всі знали, але нвсі знали, але не мали пе мали поотреби знатреби знати, де він знаходиться»…ти, де він знаходиться»…

Закінчення на 2 стор.

Закінчення на 3  стор.
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—  Напрямок роботи нашої
інституції було закладено ще за
Радянського  Союзу, 1958 року,
— каже Володимир Камишин.
— Тоді було важливо налагодити
систему науково�технічного ін�
формування між галузями різ�
них секторів економіки, донести
інформацію про досягнення,
винаходи, наукові розробки. Та�
кож ми перекладали науково�
технічну інформацію зарубіж�
них країн. У нас існував великий
перекладацький відділ для цьо�
го. Ми випускали і досі випус�
каємо дайджести — з науково�
технічними новинами з України
й інших країн. Зміст розширив�
ся і значною мірою помінявся,
але сьогодні це не менш потрібно.

Тоді ж на Інститут було по�
кладено реєстрацію всіх науко�
во�дослідних робіт, які викону�
валися в державі. Тобто, зараз
можна зайти на сайт (а раніше
треба було прийти в бібліотеку) і
подивитися всі розробки, звіти з
виконання. Звичайно, існує ме�
ханізм доступу, хоча у більшості
випадків він є вільним. 

Що стосується дисертаційних
робіт, за радянських часів вони
реєструвалися в Москві, а коли
Україна стала незалежною,
функції реєстрації з передачею
примірника, також було покла�
дено на УкрІНТЕІ. Але якщо
спочатку — це були примірники
в паперовому вигляді, то тепер
— онлайн,  

Ще більше розширення за�
вдань і повноважень відбулося в
2016 році, коли  було об’єднано
Український інститут наукової,
технічної та економічної інфор�
мації та Український інститут
наукової та науково�технічної
експертизи. Другий — створили
1997 року, спочатку це був
центр. Я був першим директо�
ром центру, який потім перетво�
рився на інститут. Потім два
інститути об’єднали, і в назві
об’єднаного — з’явилося  слово
експертиза, що відповідає його
суті. Адже на всі конкурси, які
проводить Міністерство освіти і
науки, до якого ми належимо,
інститут проводить експертизу.
Це стосується і держзамовлень, і
міжнародних проєктів, прово�
димо експертизу і на замовлен�
ня інших установ: Державної
інноваційної фінансово�кредит�
ної установи, наукових інсти�
тутів, тощо.

— Значний обсяг вашої  роботи
займає моніторинг, аналітика,
прогнозування. І це при тому, що
штат співробітників — у межах
сотні.   

—  Справді, два відділи в нас
займаються аналітичною робо�
тою. За завданням міністерства,
на виконання низки постанов
уряду щороку готуються аналі�
тичні довідки: стосовно інно�
ваційної роботи, реалізації на�
укових пріоритетів, інновацій�
них програм. Вони передаються
для використання в роботі
МОН, КМУ, їх можна почитати
й на нашому сайті. Є багато по�
силань на ці довідки, на цифри.
Це дуже вагома робота, яка
включає й аналітично�прогноз�
ний, науково�технічний розви�
ток, пріоритети. 

Нинішнього року було
виділено надто недостатнє фі�

нансування, ми не мали змоги
заплатити експертам, але вони
нас підтримали  на «волонтерсь�
ких засадах». Ми підготували
документ для визначення пріо�
ритетів на наступні 10 років.

— І які це пріоритети?
— Їх сім. Серед них — безпека

держави, розвиток медицини,
науки й техніки, інновацій…
Нині нове керівництво МОН,
зокрема, перший заступник
міністра Микола Олександро�
вич Кизим — на першому ж за�
сіданні поставив завдання  про�
вести ці дослідження більш по�
глиблено, уже з оплатою екс�
пертів…

— Прочитала, що загалом у
вас понад 6 тисяч експертів…

— Так, за всіма сферами і на�
прямками. У нас створена вели�
ка база даних експертів. Я запо�
чаткував її ще коли тільки при�
йшов в Центр наукової та науко�
во�технічної експертизи. І зараз
вона вдосконалюється і попов�
нюється, адже це процес ди�
намічний.  

— Серед великого обсягу за�
вдань, очевидно, є головні, на які
зосереджено увагу і науковців, і
керівництва. 

— Думаю, головне — не
відставати від часу. Я в
УкрІНТЕІ вже вдруге. Вперше
прийшов 1998 року і пропрацю�
вав до 2007 заступником дирек�
тора. Працювали тоді в основ�
ному на друкарських машинках,
а потім тексти віддавали в типо�
графію. Тоді директором став
Пархоменко В.Д., який поста�
вив завдання — все автоматизу�
вати, перевести на комп’ютерне
обладнання. Уже через два роки
у всіх співробітників були ком�
п’ютери, працювали локальні
мережі. А коли я повернувся сю�
ди три роки тому, побачив, що
комп’ютерне обладнання зали�
шилося майже таким, як і тоді,
коли ми його закупляли. Світ
змінився, інформаційна діяль�
ність перейшла на інтернет, веб�
сайти, а в нас цього не було вид�
но. Як і десять років тому, треба
було їхати в УкрІНТЕІ, щоб за�
реєструвати дисертацію чи на�
уково�дослідну роботу. І не
тільки з Києва. Приїздила вся
Україна — з Харкова, Одеси,
Львова, Чернівців, Ужгорода.
Люди стояли в чергах, здавали
свою інформацію на дискетах
(уже й дискет нема). Я поставив
питання кардинально: послуги в
УкрІНТЕІ мають надаватися он�
лайн. Звичайно, ще не всі кори�
стувачі послуг стовідсотково
перейшли на онлайн�реєстра�
цію, але 90% дисертацій — так. І
майже всі вчені ради так ре�
єструються, науково�дослідні і
дослідно�конструкторські робо�

ти… Ми створили сучасну сис�
тему експертиз: не надсилаємо
роботу експертам навіть елек�
тронною поштою: вони самі за�
ходять у систему, беруть проєкти
на розгляд, там же виставляють
оцінки.  

Я вважаю, що наше головне
завдання — добитися того, щоб
про УкрІНТЕІ знали всі, але не
знали, де він знаходиться, бо їм
не треба було б сюди їхати! А всі
наші сервіси працювали онлайн.

Тепер, коли на УкрІНТЕІ по�
кладено функції розпорядника
Національного репозитарію, це
особливо важливо. Нині ре�
алізована функція доступу до
дисертацій, науково�дослідних
робіт, звітів по них: будь�хто мо�
же зайти в інтернет, на сторінку
Національного репозитарію
академічних текстів і подивити�
ся будь�яку дисертацію, яку за�
хищали в Україні. Частина з них
зберігається на паперових но�
сіях — як це було прийнято
раніше. Ще частина — на
мікрофішах. Все це треба скану�
вати і розмістити вже повні тек�
сти, ми цим займаємося, але
інформаційні картки є на всі ди�
сертації, починаючи з 1991 року.
Можна знайти дисертацію Яну�
ковича, наприклад, чи Юлії Ти�
мошенко. Раніше за будь�якою
такого роду інформацією не�
обхідно було їхати в УкрІНТЕІ,
сидіти в бібліотеці. Тепер це
зроблено в онлайн — режимі,
будь�хто, з будь�якої країни мо�
же взяти й подивитися ці ма�
теріали.

— Наприкінці грудня завер�
шився перший етап по формуван�
ню НРАТ. Що це означає і якими
будуть наступні?

— На другому етапі — до
кінця цього року — ми повинні
підключити локальні репози�
тарії,  насамперед видавництва,
які випускають фахові журнали.
Ми створили реєстр фахових
видань, він є зараз на сайті
МОН. Фахові журнали, згідно з
регламентом, повинні передава�
ти в репозитарій всі статті, які в
них друкуються. Вони можуть
бути як з обмеженим доступом,
так і у вільному доступі. Тексти
зберігаються в базі даних, вони
можуть бути використані в
різних антиплагіатних програ�
мах.   

Тобто, до кінця року будуть
доступні наукові статті у фахо�
вих журналах України, а також
монографії, підручники, що ви�
даються у цих видавництвах.

Наступного року — третій
етап: буде поетапно підключено
заклади вищої освіти, до репо�
зитарію передаватимуться дип�
ломні  роботи — магістерські та
бакалаврські.  

— Антиплагіатні програми  іще
ж не повністю запущені?

— Зараз ми ведемо перемови�
ни з кількома розробниками ан�
типлагіатних програм,  щоб
підключити їх до НРАТ, аби й
молоді вчені, і маститі, і ті, хто
проводить дослідження, могли
перевіряти тексти на можливі
запозичення.  

— А що стосується так званої
«сірої літератури»?

— Так, завдяки репозитарію
академічних текстів, на поверх�
ню вийде значний обшир «сірої
літератури», тобто тієї, що випу�
скається дуже обмеженим на�

кладом, і зазвичай мало відома
загальній спільноті. Наприклад,
дисертація — в 4 примірники,
звіт про НДР — замовнику й
УкрІНТЕІ. Є книги, доступ до
яких теж обмежений. Але в цих
роботах можуть міститися цікаві
наукові ідеї, розробки, які, за�
вдяки репозитарію, одержать
вихід у широкий науковий світ. 

— Репозитарій — одне з най�
важливіших завдань на етапі роз�
витку відкритої науки. А ще ж в
УкрІНТЕІ є регіональні центри,
які сприяють поширенню науко�
вої інформації… 

— Так, ще з Радянського Со�
юзу нам перейшла у спадок ме�
режа регіональних центрів на�
уково�технічної інформації. На
кінець 90�х вони були в кожно�
му обласному центрі, в них були
бази даних патентів — на папе�
рових носіях,  мікрофішах. Те�
пер вони  в інтернеті. А тоді ви�
нахіднику не треба було їхати в
Київ, щоб ознайомитися з цими
базами, він робив це у себе в
центрі. Те ж  стосувалося тех�
нічних вимог, будівельних норм,
ДСТУ… Центри поширювали та�
кож інформацію, дайджести, 
реферативні журнали від
УкрІНТЕІ. Але, десь на початку
2000�х , на жаль, майже всі вони
були ліквідовані. Залишився
тільки центр у Харкові, оскільки
там він перетворився на акціо�
нерне товариство. Шкода, що
тоді не зуміли втримати ті цент�
ри, сьогодні вони теж були б ко�
рисні, щоправда, функції були б
інші: варто було б зосередитися
на освітніх програмах, прове�
денні семінарів, конференцій,
маркетингових досліджень.  Бу�
де час — спробуємо все це відно�
вити.

А сьогодні маємо ще один на�
прямок, зокрема, й щодо ре�
гіональної політики. За кошти
Європейського Союзу ство�
рюємо регіональну мережу
трансферу технологій. Два таких
центри створено в Харкові й
Одесі. Реалізуємо інноваційну
політику з тим, щоб розробки
вчених активніше впроваджува�
лись у виробництво, залучаємо
інвесторів, проводимо контакт�
біржі. Маємо намір створити
такі осередки трансферу техно�
логій в усіх обласних центрах
України. Йдеться вже про на�
ступний етап реалізації проєкту,
зараз оголошено конкурс, ми на
нього подаватимемся, щоб тако�
го роду центри створити по всій
Україні.   

— Карантин і необхідність пра�
цювати дистанційно змінило щось
в роботі УкрІНТЕІ?

— Думаю, нам було легше,
ніж іншим організаціям, адже
ми звикли працювати онлайн,
на комп’ютерах, підключених до
захищеної мережі УкрІНТЕІ,
незалежно від того, де цей ком�
п’ютер перебуває. Та й наші спо�
живачі, завдяки тому, що всі
сервіси переведено в онлайн, не
потерпають. Навпаки, ситуація
з карантином, можна сказати,
допомогла переналаштуватися
тим, хто не поспішав працювати
по�новому. Ми помітили, що
відбувся певний стрибок: кіль�
кість підключених онлайн одра�
зу зросла. І зараз навчання з
приводу підвищення кваліфі�
кації, всі семінари, вебінари  пе�
реводимо в онлайн. Уже запуще�
но програму семінарів на вере�
сень, на жовтень і на подальший
термін. 

— Через Zoom? 
— Можна й через Zoom, але в

нас є власна система, сервер для
проведення відеоконференц�
зв’язку. Ми створили його ще
два роки тому, адже й раніше у
нас була система навчання очна
і заочна, коли люди підключа�
лися до цієї системи.  

— А яка сфера ваших наукових
інтересів в УкрІНТЕІ?  

— Я закінчував факультет ав�
томатики і обчислювальної
техніки НАУ, тобто, ком�
п’ютерна техніка і комп’ютери
у мене по життю, починаючи зі
школи. Працював на великих
комп’ютерах, розробляв систе�
ми програмування, системи
прийняття рішень. Завжди ці�
кавився питанням штучного
інтелекту. А коли я став дирек�
тором Інституту обдарованої
дитини Національної академії
педагогічних наук, то питання

розвитку інтелекту, здібностей
були ключовими для мене пи�
таннями, і все це дало поштовх
до того, щоб займатися й зараз
питаннями штучного інтелекту.
Ми розробили декілька систем,
які використовуються в наших
продуктах, і вони йдуть з вико�
ристанням штучного інтелекту:
це й аналіз науково�технічної
інформації, й антиплагіатна си�
стема. Усе природньо впи�
сується у наші розробки. 

Якщо говорити в  загальному
плані, питання це надзвичайно
цікаве. Футуристи кажуть, і я
схильний з ними погодитись,
що інтелект комп’ютера переви�
щить людський через років 10—
15. Що буде далі? У науки на це
відповіді поки що немає…  

Інтерв’ю брала 
Лариса ОСТРОЛУЦЬКА

Продовження. Початок на 1 стор.

Зустріч в Одеському центрі трансферу знань і технологій

Володимир КАМИШИН: «Моє бажання — щоб про УкрІНТЕІ 
всі знали, але не мали потреби знати, де він знаходиться»…
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Учасники конференції у своїх
виступах торкалися багатьох ак�
туальних напрямів нанонауки,
серед яких: нанокомпозити й
наноматеріали; нанохімія та
біотехнологія; наноструктурні
поверхні; нанофізика; нанооп�
тика і фотоніка; наноплазмоніка
та поверхнево підсилена спект�
роскопія.

Секцію «Наноплазмоніка та
поверхнево підсилена спектро�
скопія» було представлено таки�
ми дослідженнями, як: LSPR —
масив наночастинок як чутли�
вий шар в чіпі на основі MIP
(скорочення з англійської мови
– полімери з молекулярними
відбитками) для виявлення ви�
бухових речовин; ефект впливу
хімічного складу та товщини
плівок MgxZn1�xO на плазмон�
фононну взаємодію в структурах
MgxZn1�xO / 6H�SiC;  та  інші.

Секцію «Нанокомпозити та
наноматеріали» представлено
результатами стосовно нанопо�
ристих металів, модифікованих
пористими речовинами як аль�
тернатива дискретним нано�

структурам; Раманівської харак�
теристики нанокристалів типу
Cu2ZnSnS4, отриманих при
різних параметрах колоїдного
синтезу; наностержні оксиду
заліза із наночастинками золота;
терміну служби наноелементів
карбін�графену; спектроскопія
підводного електричного іскро�
вого розряду між металевими
гранулами; синтезу та до�
слідження нанодіоксиду мар�
ганцю з шаруватою структурою
як адсорбенту для селективного
видалення іонів стронцію з вод�
ного розчину та  інші. 

У секції «Нанорозмірна фізи�
ка» було представлено результати
щодо аномально посиленого
термічного шуму в квантових
кільцях; магнітокалорійного
ефекту у багатошарових плівках
Gd з різною орієнтацією субстра�
ту; впливу кулонівської взаємодії
на частотний спектр поверхневих
плазмонів у структурах діелект�
рик / метал / діелектрик та  інші.

У секції «Фізико�хімічна наука
наноматеріалів» учасники конфе�
ренції доповідали, зокрема, про
ієрархічні цеоліти як ефективні
каталізатори для заміщеної

дегідратації 4�бром�2,3�дигідро�
1Н�інден�1�олів; вплив замісни�
ків на фотореактивну поведінку
метакрилових полімерів, що
містять 8�гідроксихінолінові азо�
барвники в бічному ланцюзі;
особливості термічної провід�
ності молекулярних кристалів,
утворених гнучкими молекулами;
порівняння адсорбції та елект�
рокінетичних властивостей сис�
тем фукоїдан / CaCl2 / TiO2 та фу�
коїдан / CaCl2 / Al2O3; міцелярні
наноструктури блок�співполі�
мерів із слабо та сильно взаємо�
діючими блоками та інших.

У секції «Наноструктурована
поверхня та Нанобіотехнологія
для охорони здоров’я» було
представлено результати щодо
провалів провідності в спектрах
точкового андріївського відбит�
тя; самозібраних масивів рідко�
земельних наносмуг у системі Ce
/ Mo (112); контролю руху топо�
логічних дефектів у комірках
рідких кристалів; оцінки компо�
нентів шуму для протонного
магнітно�резонансного відклику
в просторовому відновленні ха�
рактеристик багатопараметрич�
них біологічних тканин тощо.

Загалом, у межах конференції
було виголошено 47 усних і
представлено понад 200 стендо�
вих доповідей. Під час проход�
ження конференції тривали
жваві дискусії та обговорення
онлайн та оффлайн. 

У перший день конференції
відбулася також Інформаційна
сесія Horizon 2020, COSME &
EEN (Enterprise Europe Network)
програми та їхні інструменти
для інноваційної підтримки та
міжнародної кооперації, а також
проходив підготовлений EEN�
Ukriane  Конфсорціумом «Virtu�
al NANO�2020 захід», який став
платформою для комунікації
вчених, новаторів і винахід�
ників, виробників провідних
інноваційних технологій, за�
сновників стартап� та спіноф�
компаній з  різних  країн світу.
Загалом на Virtual NANO�2020
зареєструвалося понад 200 пред�
ставників наукової сфери  з  по�
над  20 країн світу. https://virtual�
nano�2020.b2match.io/ 

Статті учасників конфе�
ренції традиційно публікують�
ся в журналі з відкритим досту�
пом «Nanoscale Research Let�

ters» та інших фахових видан�
нях – «Applied Nanoscience»,
«Molecular crystals and liquid
crystals», «The European Physi�
cal Journal Plus», а також у
збірнику матеріалів конфе�
ренції, який щорічно (почина�
ючи з 2012 року) оприлюд�
нюється у видавництві Sprin�
ger. До речі, книга Springer з
матеріалами НАНО�2016 уже
набрала 54052 скачування та
увійшли в підбірку «топ 25%
найбільш популярних книг
Springer».  

До речі, запис першого дня
конференції можна переглянути
за лінком: https://youtu.be/
0tYVDh6UMJM. Програма кон�
ференції  завантажується за
лінком: http://www.iop.kiev.ua
/ ~ e e n / P I C N I C � 2 0 1 9 / f i l e s /
nano20program.pdf 

Інформацію  про більш як 200
постерів  можна  перерглянути
на  сайті  НАНО�2020 конфе�
ренції: http://nano�conference.
iop.kiev.ua/

Оксана БУДНИК,
молодший науковий співробітник
Інституту фізики НАН України

Нанотехнології та наноматеріали: світові обрії відкриває Україна 

Відвести екологічне лихо від Карпатського регіону
«Хто ми і пощо ми?»  

(І. Франко )

Понад два місяці тому в наш
край прийшла біда: повінь,

пік якої припав на 23�28 червня,
забрала життя трьох людей в Іва�
но�Франківській області. Най�
більших втрат зазнали Івано�
Франківська та Чернівецька об�
ласті, хоч чимало лиха наробила
«велика вода» і у Львівській та
Закарпатській областях. Через
зливні дощі найперше вийшли з
берегів Чорний та Білий Чере�
мош, через пару днів – Дністер
та Прут. Усі річки, де відбува�
ються спустошливі повені, бе�
руть свій початок у Карпатах.
Про те, як стрімко збільшувався
потік води, не зустрічаючи опо�
ру, змітаючи все на своєму шля�
ху, несучи з гір величезне
каміння, стовбури вирваних з
коренем дерев, поодинокі не�
житлові будівлі, гори сміття, яке
часто скидають на берегах, гово�
рять очевидці.

Вода прибувала так стрімко,
що не вдавалось рятувати ні
хатнє майно, ні навіть свійських
тварин. У Ясині Закарпатської
області за одну годину вода
піднялася на метр. Прут підняв�
ся на 5 метрів, на Дністрі біля Га�
лича вода сягнула нечуваної по�
значки — 7 метрів. Цю повінь
вважають найбільшою за ос�
танні 60 років. За даними екс�
пертів «Екологічної ліги», зруй�
новано 14 тисяч будинків, тися�
ча кілометрів доріг, зруйновано
або суттєво пошкоджено 150
мостів, об’єктів інфраструктури.
Деякі села Карпат опинилися
повністю відрізаними від світу
через великі зсуви ґрунту. Про
знищений урожай навіть не
йдеться. На допомогу населен�
ню та ліквідацію наслідків по�
вені залучили 1,5 тисяч нац�
гвардійців та рятувальників. За
попередньою оцінкою, витрати
на подолання наслідків стихії
становлять 4—5 мільярдів гри�
вень.  

Очевидно, що причиною по�
веней чи паводків, які трапля�
лись на Прикарпатті, Буковині
й Закарпатті і в попередні
сторіччя, і нині, є зливні дощі,
тобто природний чинник. Од�
нак фахівці називають і причи�
ни, пов’язані з чинниками  ант�
ропогенними: руйнуванням ру�
сел  через забір каменю, гравію і
піску; забудову заплави. Та най�
вагомішим серед них вважають
вирубку лісів.

Наші вчені Г.І. Рудько та В.Ю
Петришин вважають, що видо�
буток будівельних матеріалів з
річки Стрий наближає  еко�
логічну катастрофу. Сайт «Варта
1» повідомляє, що забором
гравію з річки займаються п’ять
фірм, які щодня вивозять тонни,
залишаючи по собі «місячні»
пейзажі та загрози повеней.
Наші дослідження русла Стрия у
2006—2018 роках засвідчили, що
воно буквально «танцює», так
часто змінюючи конфігурацію і
напрямок. 

Фахівцям з гідрології, гео�
морфології добре знана наукова
праця професора І.П. Коваль�
чука, опублікована 2003 року, в
якій подано ґрунтовний аналіз
умов протікання річкових сис�
тем Карпатського регіону, наве�
дено кількість опадів за другу
половину ХХ�го сторіччя і, як
висновок – причини та перебіг
паводкових явищ. Автор під�
креслює невеликий ступінь за�
ліснення водозборів річок:
40,2%  в українських Карпатах і
25% — на Прикарпатті. Аналіз
стану лісів свідчить про над�
мірне вирубування, зміну його
вікового та видового складу
(ліс, який затримує воду, пови�
нен досягнути 35—40�річного
віку), знищення криволісся на
верхній межі лісу. Тож як би не
переконували лісівники, що на
місці зрубів на сотнях гектарів
насаджуються молоді дерева,
треба розуміти, що навіть за
найсприятливіших умов мине

не один десяток літ, зміниться
не один лісівник і не один
прем’єр�міністр, коли ці дерева
почнуть захищати місцевість від
повеней.  

Екологи та науковці давно
вказують на несанкційні, хи�
жацькі вирубки лісу. Особливо
загрозливі вирубування почали�
ся з 2008 року. Про ці проблеми
йдеться у працях С.А. Генсірука,
В.С. Олійника, В.І. Парпана, О.І.
Фурдичка та інших учених. В ос�
танні десятиліття всі, хто займа�
ється дослідженням деревостанів
лісів та їхнім впливом на дов�
кілля, зокрема і руслові процеси
річок Карпатського регіону, вка�
зують, що в наших умовах ліс
приблизно в 4—5 разів зменшує
схиловий стік води, на 20—30%
стримують потоки води стовбури
і крони дерев. Ліс запобігає ви�
никненню зсувів, а за умов засу�
шливої погоди сприяє ґрунтово�
му  живленню річок. У цих пра�
цях вказано на ще одну причину
розвитку загрозливих ситуацій за
суцільного вирубування лісів: це
– використання вантажно�ваго�
вого транспорту для вивезення
вирубаної деревини.

Не є осторонь питань дослід�
ження й ефективного викорис�
тання природних ресурсів і
працівники кафедри фотограм�
метрії і геоінформатики Львів�
ської політехніки (термін «фото�
грамметрія» означає в перекладі
з грецької — «вимірювання
світлозапису»). З 2006 року ми
займаємось дослідженням річок
Дністровського басейну і станом
лісів Прикарпатського регіону,
використовуючи топографічні
карти і космічні зображення.
Проводимо моніторинг гори�
зонтальних зміщень русел, ви�
значаємо їх стійкість, вплив гео�
логічних структур (для ро�
зуміння проблеми: річка  Стрий
за столітній період перемісти�
лась вбік більше, ніж на 1 км).
Що ж стосується вирубувань, то
космічні зображення, отримані

з різних супутників Землі, дають
можливість не тільки визначати
площу, але й час вирубок. 

Цією тематикою займаються
кандидати наук А.В. Бабушка,
В.М. Шевчук, І.В. Заяць,
Б.В.Поліщук, С.К.Третяк, які
представляли свої дослідження
на престижних міжнародних
форумах і конференціях. Вико�
ристовуємо також знімки з
безпілотників, які широко за�
стосовують у світовій практиці
для розв’язання управлінських
задач, пов’язаних з лісівниц�
твом, кадастром, гідрографією,
точним землеробством, збере�
женням культурно�історичної
спадщини та багатьма іншими
галузевими завданнями. Аспі�
рантка нашої кафедри Ю.В. Де�
нис використовувала  такі знім�
ки для оцінювання масштабу за�
сихання хвойних лісів Тухлянсь�
кого лісгоспу. Нову конструкцію
безпілотного літального апарата
для повітряного знімання, який
успішно  пройшов випробуван�
ня, запропонував завідувач ка�
федри професор В.М. Глотов. 

Ефективне дослідження ни�
щень лісів і річкових систем, як і
подальше економічно обгрунто�
ване й законне використання
природних ресурсів, неможливі
без новітніх технологій, в дано�
му випадку без космічного та ае�
рознімання. Наші знімки засвід�
чують, що найбільше «лисих»
плям з пеньками й оголеною
засміченою землею — в Івано�
Франківській  та Закарпатській
областях, наче дика, чужинець�
ка орда пронеслась Верхови�
ною.

А ось реакція «високого на�
чальства» на повінь просто ди�
вує. Колишній голова Держав�
ного агенства лісових ресурсів
Андрій Заблоцький заявив, що
ніякий ліс не в змозі стримати
такої кількості води, яку при�
несла стихія цьогоріч, тобто вар�
варське вирубування лісів тут ні
до чого. За ним цю фразу повто�

рив і прем’єр�міністр України
Денис Шмигаль. А от колишній
міністр екології та природних
ресурсів України Остап Семерак
слушно наголошує, що ми зга�
дуємо про довкілля і екологічні
проблеми, «коли прийшла вже
біда» .

Тільки ж біди обсідають нас
щоразу щільніше, а причини їх
появи не тільки економічні чи
екологічні, я б сказала, що це
проблеми честі, моралі і загалом
культури. 

Леся Українка написала
«Лісову пісню» у 1911році в Ку�
таїсі, сумуючи за рідним краєм.
В одному з листів вона зізнава�
лась, що ця драма�феєрія ство�
рена на честь «волинських
лісів». Персонаж твору «дядько
Лев» — охоронець високого і
вічного, захисник лісу і могут�
нього дуба, гармонії природи і
людини, оборонець народної
мудрості і моралі.  Де вони і
скільки їх залишилося ще — су�
часних «дядьків Левів»? Все
більше бачимо дядьків «отече�
ства чужого» з їх прагматични�
ми потребами: по кілька  квар�
тир у Києві, Канари, кінні
скачки у Лондоні, і за все це
оплачується  вирубаними ліса�
ми і пустельним пейзажем рек�
реаційних територій Прикар�
паття. 

В написаній 1903 року поемі з
присвятою Миколі Вороному,
великий земляк наш Іван Фран�
ко, поставив питання «Хто ми і
пощо ми?».  

То ж, дбаючи про довкілля,
докладемо всіх зусиль, аби не
стали дійсністю слова амери�
канських індіанців, звернені до
власть імущих: «Коли буде зру�
бане останнє дерево, коли буде
отруєна остання річка, коли бу�
де впіймана остання риба, лише
тоді ви зрозумієте, що гроші не�
можливо їсти». 

Христина БУРШТИНСЬКА,
доктор технічних наук

Закінчення. Початок на 1 стор.
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У цьому переконаний дослідник
шостого континенту Артем Джу�
лай. Йому 32 роки, але він уже
встиг побувати не в одній експе�
диції на станції «Академік Вер�
надський». Артем за фахом біолог,
тож на крижаному континенті ви�
вчав рослинний і тваринний світи. 

«Я досліджував фітопланк�
тон. Відбирав зразки фіто�, зоо�
та бактеріопланктону. Також
моїм завданням був відбір та
фіксація зразків паразитів, спо�
стереження за ссавцями і птаха�
ми, відбір ґрунту, рослин та без�
хребетних з моху. Тобто, це дуже
різні напрями діяльності, і голо�
вне тут —  якісно відібрати ма�
теріал, зафіксувати його і збе�
регти до повернення в Україну.
А далі – передати іншим науков�
цям, які вивчатимуть його
зусібіч», – каже Артем.

Експедиція складається з двох
загонів: річного – коли полярни�
ки працюють на станції протягом
усього року, та сезонного, учас�
ники якого проводять досліджен�
ня впродовж короткого антарк�
тичного літа. Артем двічі «зиму�
вав» на станції «Вернадський».

«Найважче – це жити в умо�
вах ізоляції, – зізнається науко�
вець. – Коли я вперше потрапив
в Антарктиду, на станції ще не
було Інтернету, не можна було
скористатися соціальними мере�
жами, месенджерами. Ми могли
лише раз на тиждень відправля�
ти текстові повідомлення. Також
була можливість дзвонити по су�
путниковому телефону, і це було
не дуже дешево, тож телефону�
вали переважно на свята». 

Ізоляція та відірваність від
світу зумовили особливий роз�
порядок життя на станції. Тут є
свої правила, свої традиції, і свої
свята. Наприклад, свято середи�
ни зими – Мідвінтер.

«Його святкують 21 червня,
коли в Антарктиді найдовша ніч і
найкоротший день. За традицією
кожний з учасників експедиції
має скупатися в океані. Але ж це
зима, температура води мінус за
Цельсієм. Погодні умови бувають
різними. У першій експедиції —
був вітер. Не надто приємна пого�
да для купання. Але завжди були
дуже яскраві емоції після цього»,
– ділиться спогадами.

Умови життя та роботи в Ан�
тарктиді — це постійний ризик.
І хоч особливо небезпечних си�
туацій під час його зимувань не
траплялося, однак кілька історій
все ж змусили понервувати:

«Наша станція розташована
на острові, тож у літній період
працюємо здебільшого за його
межами. До іншого острова,
приміром, добираємося  гумо�
вими човнами. А в Антарктиді
мешкають такі хижаки, як
морські леопарди. Вони полюб�
ляють полювати на пінгвінів,
коли ті вчаться заходити у воду.
Одного разу, коли ми йшли чов�
ном, щоб забрати людину з ост�

рова, морський леопард хотів
відігнати наш човен і намагався
його прокусити. Оскільки ми
мусили виконати своє завдання,
нам доводилося маневрувати
біля берега, і це було доволі не�
безпечно, оскільки морський
леопард таки може прокусити
гумовий човен…».

Зараз молодий дослідник
працює в Національному ан�
тарктичному науковому центрі.
Каже, що робота на свіжому
повітрі йому ближча, ніж робота
за столом. Однак нинішня — по�
требує чимало зусиль та знань.
Тим більше, що до обов’язків
Артема входить і підготовка ко�
манд до сезонних експедицій.

Він наголошує, що для Ук�
раїни дуже важливо мати власну
науково�дослідну базу в Антарк�
тиді, адже це вікно можливостей і
для наших вчених, і для держави.

«Для України станція «Ака�
демік Вернадський» – це мож�
ливість робити науку світового
рівня, мати квоту на вилов риби
та криля. Водночас це мож�
ливість познайомити світ з Ук�
раїною. Як, певно, знаєте,
станцію відвідують багато ту�
ристів. Деякі з них навіть не здо�
гадуються про існування Ук�
раїни. Деякі, навпаки, цікавлять�
ся ситуацією у нас. Коли пра�
цюємо на станції, ми представ�
ляємо Україну, українську науку.
Але в Антарктиді працюють на�
уковці з різних країн. Спілкую�
чись з ними, ми маємо мож�
ливість зрозуміти взаємопо�
в’язаність та взаємозалежність
світу. Наука єднає. На мою думку,
наукова діяльність має розвивати
не лише національну, а й світову
науку. Співпраця з іншими
країнами дає більше результату»,
– ділиться думками дослідник. 

Артем Джулай родом із Криму.
Закінчив Севастопольський на�

ціональний технічний універси�
тет, навчався в аспірантурі, де й
здійснив свої перші наукові подо�
рожі – шість експедицій у Чорно�
му морі. 2015 року через окупацію
Криму залишив роботу в Інсти�
туті біології південних морів
НАН. Недописаною лишилася
його дисертація, присвячена
фітопланктону Чорного моря.

Науковець зізнається, що су�
мує за рідним містом, чиє розта�
шування зіграло значну роль у
виборі його професії: «Мені
завжди було цікаво вивчати
життя у воді і хотілося пов’язати
свою майбутню діяльність з
морською тематикою. Після то�
го, як я залишив Крим, мені не�
просто було знайти роботу саме
за цим напрямом. І це не тільки
мій конкретний випадок, це пи�
тання, яке торкається проблеми
української науки в цілому.
Йдеться про недостатнє фінан�
сування. Через це люди науки
змушені поєднувати наукову
діяльність з іншою, що заважає
повною мірою сконцентрувати�
ся на основній роботі».

Але Артем вірить у щасливе
майбутнє української науки. Він
розповідає про участь в проєкті
«Запроси полярника до себе»,
ініційованому Антарктичним
центром та Міністерством осві�
ти і науки.

«Українські полярники при�
ходили в школи і розповідали
про станцію, про роботу в Ан�
тарктиді. І багато учнів дуже
цікавилися цим. Деякі питали,
як можна потрапити в Антарк�
тиду, які є наукові напрями. Цей
проєкт – один з прикладів того,
як залучати молодь у науку, і
мені дуже хотілося б, щоб їх в
Україні було дедалі більше», –
каже Артем Джулай.

Анастасія КОЛЕСНІКОВА

Антарктида для України  – це можливість
робити науку світового рівня

Національна академія наук
України відповідно до свого Ста�
туту та Методичних рекомен�
дацій щодо особливостей обран�
ня керівника державної наукової
установи, затверджених поста�
новою Кабінету Міністрів Ук�
раїни від 14 грудня 2016 р. № 998
«Деякі питання обрання та при�
значення керівника державної
наукової установи», оголошує
конкурс на заміщення посад ди�
ректорів наукових установ НАН
України:

По Відділенню фізики і астро�
номії НАН України

Фізико�технічного інституту
низьких температур ім. Є.О.Па�
тона НАН України;

По Відділенню фізико�тех�
нічних проблем матеріалознавст�
ва НАН України

Інституту електрозварюван�
ня ім. Є.О.Патона НАН Ук�
раїни.

З умовами конкурсу можна
ознайомитися на офійійному

веб�сайті Національної академії
наук України.

Прийом документів претен�
дентів здійснюється відповідни�
ми відділеннями НАН України
протягом двох місяців з дня оп�
рилюднення оголошення до 
7 листопада 2020 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 науко�
вих установ НАН України буде
визначено після завершення
прийому документів і повідо�
млено на офійійних веб�сайтах
цих установ.

Президія Національної 
академії наук України

Український інститут науково�
технічної експертизи та інфор�
мації у рамках виконання

проєкту «Розвиток міжре�
гіональної мережі трансферу тех�
нологій» розпочинає цикл

вебінарів з метою  підвищення

рівня компетенцій у сфері ко�

мерціалізації перспективних

розробок та проєктів.

Запрошуємо винахідників,

розробників, науковців, пред�

ставників закладів вищої освіти,

галузевих інститутів, інститутів

післядипломної освіти, усіх

зацікавлених. Участь у вебіна�

рах – безкоштовна.

План вебінарів на вересень:
17.09.20
Оцінка вартості та облік

об’єктів права інтелектуальної

власності

Тимощик Л. П., завідувач ла�

бораторії економічних дослід�

жень, оцінювач, судовий екс�

перт.  

23.09.20
Маркетингові, патентні та

п а т е н т н о � к о н ’ ю н к т у р н і

дослідження об’єктів права інте�

лектуальної власності

Васильєв О. В., канд. техн.

наук, директор Асоціації

І Н Ф О Р М А Т І О � К О Н �

СОРЦІУМ”, патентний повіре�

ний України (реєстраційний

номер 397).  

29.09.20
Розробка бізнес�плану з ко�

мерціалізації об’єктів права ін�

телектуальної власності. Вза�

ємодія з потенційними інвесто�

рами

Батенко Л. П., канд. екон. на�

ук, професор кафедри менедж�

менту КНЕУ, провідний фахі�

вець у сфері управління проєк�

тами, магістр бізнес�освіти

(Університет економіки й права

Екс, Франція), сертифікований

менеджер з управління якістю

Німецької та Європейської

асоціацій якості, сертифікова�

ний тренер німецької ор�

ганізації REFA.  

Початок вебінару — 11�00 год.

Для участі необхідно за�

реєструватися.

Підтвердження реєстрації та

посилання на підключення до

вебінару буде надіслано на елек�

тронну пошту, вказану при

реєстрації.

Контактна особа з ор�
ганізаційних питань: Прощарук

Сергій Григорович, тел.:
(099)273�07�37, (067)747�45�92,

email: proshcharuk@ukr.net 

План вебінарів 
на жовтень та листопад:

на сайті УкрІНТЕІ

http://www.uintei.kiev.ua/ 
та сайті�визитівці Міжрегіо�

нальної мережі трансферу тех�

нологій

http://merezha.ukrintei.ua/
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