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2 стор. І кожен фініш – 
це, по суті, старт

3 стор. Стародавній 
Єгипет на березі 
Чорного моря

Хай буде успішним 2020�й рік  для кожного з нас, для кожної сім’ї, 
для наших колективів, для всієї української родини! 

Миру, добра, любові, зростання добробуту! Нових ідей і захопливих перспектив!

За рік здійсненних
надій і перспектив!

На Новий рік хочеться чо�
гось обнадійливого, веселого,
сніжного і казкового! І, воче�
видь, саме цим зумовлений
вибір фото для сьогодніш�
нього, останнього в цьому
році числа «Світу»!

Ніхто не може гарантува�
ти, що Новий рік прийде до
нас із снігом: в небесну кан�
целярію телефонувати ще не
навчилися. Однак зробити
його веселим і певною мірою
казковим – то справа бажан�
ня, таланту й креативності
кожного!

Поняття «обнадійливості» �
більш раціональне. У нас з’яв�
ляються сподівання тоді, коли
на те є підстави, або при�
наймні, коли знаємо, що слід
робити, аби вони з’явилися. 

Рік, що минув, заклав ос�
нови для багатьох змін і в
суспільстві, і в освіті та науці. 

Дедалі більше розгорта�
ється Нова українська школа,
підтягуючи до своїх вимог і
дошкільнят, і включаючи в
орбіту наступні класи. Але вже
очевидно, що за прагненням
до гуманітаризації знизився
рівень знань з точних наук, і
це засвідчили результати між�
народного дослідження якості
освіти PISA�2018. Мінімально
необхідного рівня математич�
них знань не досягає більш як
третина старшокласників. Тож
наступний навчальний рік
оголошуємо Роком математи�
ки! Але, щоб не оголошувати
потім Рік фізики, хімії чи біо�
логії, очевидно, є всі підстави
уважно проаналізувати і про�
грами, і підручники, і зрозумі�
ти, що ми хочемо мати у під�
сумку. Адже наші учні, які
виїжджають на численні між�
народні конкурси й олімпіади,
постійно привозять звідти ме�
далі! Отже, є планка, на яку
можна рівнятися!

Свої проблеми й перспек�
тиви у вищій школі, зокрема
— у розвитку університетської
науки, які безпосередньо по�
в’язані з атестацією вишів та
їх фінансовою підтримкою!

А для академічної науки,
яка стоїть на порозі реформ,
вочевидь, найголовніше ви�
тримати баланс між необхід�
ними змінами і необхідністю
зберегти досвід, надбання,
школи і перспективи! 

Отакий він — 2020, рік
обнадійливих сподівань!
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Без перебільшення — значна
подія сталася під завісу року

у науковому світі    України:
відбулася VI наукова конфе�
ренція «Нанорозмірні системи:
будова, властивості, технології
(НАНСИС�2019)». Вона
засвідчила стійкий та постійний
інтерес учених та наукових
інститутів до новітніх досягнень,
координації досліджень і обміну
інформацією про вивчення, от�
римання та застосування нано�
розмірних систем і нанома�
теріалів. Адже конференція вже
шоста за ліком. Від початку її за�
снування наукові дослідження у
цій царині досягли величезного
прогресу. І це чудово, що запо�
чаткована, кажучи нинішнім
терміном платформа, на якій на�
укові колективи мають мож�
ливість знайомити з напрямами
своїх пошуків, тенденціями роз�
витку та результатами,  ділитися
науковими надбаннями у різних
сферах діяльності. Адже  тема
нанорозмірних систем – міжга�
лузева, і здобутки в одних науко�
вих сферах зазвичай дають по�
штовх розвитку досліджень в
інших, подекуди в доволі дале�
ких сферах діяльності.  

Об’єднувала ці пошуки в ос�
танні роки Цільова комплексна
програма фундаментальних до�
сліджень НАН України «Фунда�
ментальні проблеми створення
нових наноматеріалів і нанотех�
нологій» (2014—2019). Завдяки їй
з’явилися  потужні можливості
взаємообміну і більш ефективно�
го використання досліджень. Під
час нинішньої конференції було
підбито підсумки виконання цієї
програми, обговорено нові ре�
зультати, які охоплюють найваж�
ливіші аспекти розвитку науко�
вого напряму – як  фундамен�
тальні, так  і прикладні. 

Дослідження на 
передньому краї науки
Конференцію уже традиційно

відкрив перший віце�президент
НАН України  академік Антон
Наумовець.

«Сучасна економіка буду�
ється не просто на знаннях, а на
нових знаннях, — підкреслив
він. – Перемагають країни, що
працюють на передньому краї
науки. Свідченням того, що й
українська наука працює на пе�
редньому краї, є запит на нано�
системи та наноматеріали. Нові
розробки успішно втілюються у
нові вироби та нанотехнології.
Як показує статистика, щороку
кількість продукції, яка вироб�
ляється на таких засадах, зрос�
тає на 10%. Сьогодні 34 установи
та 8 відділень Академії викону�
ють проекти цільової комплекс�
ної програми фундаментальних
досліджень «Фундаментальні
проблеми створення нових на�
номатеріалів і нанотехнологій».
На цій конференції ми побачи�
мо реальні результати цих
досліджень під час пленарних,
усних, секційних та стендових
доповідей».

Перший віце�президент за�
значив, що він уважно прочитав
анотації до виступів і був
приємно вражений великою
кількістю важливих результатів
не тільки фундаментальних, а й

практичних, які вже впроваджу�
ються і виробляються. На жаль,
останніх не так багато, зауважив
він, більше тих, що ще мають
перспективу впровадження. І
вони обов’язково будуть ре�
алізовані, якщо для цього буде
створено сприятливий інно�
ваційний клімат.

Антон Наумовець закликав
брати активну участь в обгово�
ренні доповідей, а доповідачів —
виступати не тільки на високому
фундаментальному рівні, а й по�
пулярно, щоб краще донести
ідеї  й основні месиджі своєї ро�
боти, які можуть підхопити й
розвинути науковці суміжних,
або й більш віддалених сфер на�
укових пошуків, що також мо�
жуть долучитися до досліджень,
і результат роботи тоді буде
значно вищим. Таким чином ми
дізнаємося нову інформацію,
яка підштовхне наукову думку,
дасть нові контакти, нові мож�
ливості і призведе до нових ре�
зультатів. 

…У списку учасників було за�
реєстровано біля 270 науковців,
вони представляли біля 100 ор�
ганізацій Академії, а також на�
укових центрів і вищих наукових
закладів. Співавторами дослід�
жень стали й учені 17 країн ближ�
нього і дальнього зарубіжжя. 

Вочевидь, варто зазначити, що
плідно попрацював програмний
комітет із підготовки та проведен�
ня нанофоруму, до якого увійшли
представники 13 наукових інсти�
тутів НАН Україн та КНУ імені
Тараса Шевченка, академіки 
НАНУ А.Г. Наумовець, В.Г. Ко�
шечко, В.Д. Походенко та ор�
ганізаційний комітет, що налічу�
вав представників від Президії
НАНУ, семи наукових інститутів
Академії та двох центрів.

У випущеному до конфе�
ренції збірнику тез (що само по
собі є прогресивним явищем,
адже зазвичай навіть письмово�
го викладу тез конференцій до�
водиться чекати постфактум, й
подекуди не один місяць) зазна�
чено головні напрями, за якими
можна заслухати доповіді. Це —
структура та властивості нано�
розмірних систем; розмірні
ефекти та самоорганізація нано�
структур; метали, сплави, ке�
раміка та композиційні ма�
теріали в наноструктурному ста�
ні; напівпровідникові наносис�
теми та наноструктури; вугле�
цеві наноматеріали; плівки, по�
криття та поверхневі наносисте�

ми; біофункціональні нанома�
теріали, наносистеми в біології
та медицині; супрамолекулярні
структури, аерогелі, колоїдні си�
стеми; діагностика і моделюван�
ня наноструктур та нано�
розмірних систем; технології от�
римання наноматеріалів. 

А докладна програма пленар�
них та усних доповідей, стендо�
вих, розділених за різними сек�
ціями, — давала змогу науков�
цям впродовж трьох (!) конфе�
ренційних днів чітко визначити,
які саме теми й дослідження їх
цікавлять і в якому часовому
проміжку можна почути висту�
пи, зустрітися з дослідниками,
авторами стендових доповідей. 

Точка зору:
Запрошувати представників

бізнесу
Наталія Пермякова представ�

ляла доповідь про наноносії для до�
ставки погано розчинних лікарсь�
ких субстанцій в живих організ�
мах. У розробці цієї теми брала
участь і її колега Тетяна Желто�
ножська, яка напередодні пред�
ставляла також спільну розробку
про полімер/неорганічні наногіб�
риди.

— Конференція дуже добре ор�
ганізована — каже Наталія. �
приємна, доброзичлива атмосфе�
ра. У нас чимало напрацювань по
темі, з якою я виступала. Ми
представляли наш Інститут
хімії високомолекулярних сполук
НАН України. Маємо патенти,
на цих дослідженнях уже захище�
но докторські і кандидатські ди�
сертації. Водночас роль конфе�
ренції полягає в тому, щоб  поєд�
нати знання, щоб ми могли разом
розвиватися, адже технологія
нерідко вимагає знань із різних
сфер науки. 

— Приєднуюсь до слів колеги, �
додає Тетяна. – Хотілося б поба�
жати, щоб на такі конференції
приходили також представники
фірм, зацікавлених у наших роз�
робках. Я пам’ятаю одну таку
зустріч. Ми представляли свої
розробки і сподівалися, що фарма�
цевти ними зацікавляться. Цьо�
го, на  жаль, не сталося, але до
нас підійшов один аграрій. Питає:
ви не могли б з нами попрацюва�
ти? Звичайно, ми підготували для
них препарати для обробки зерна
наносріблом, і результати були
просто вражаючі. Я якраз до�
повідала про ці розробки у своїй
доповіді. Адже процеси доставки
в живі організми тих чи інших ре�
човин з допомогою нанотехно�

логій більше розроблено, а як вико�
ристовувати нанотехнології на
рослинах, ще мало звідана дорога.
І нам треба йти нею, адже в
світі цим активно займаються.  

Втілено в нових розробках

Перший віцепрезидент НАН
України Антон Наумовець ви�
ступив також з доповіддю, в якій
проаналізував виконання Ці�
льової комплексної програми
фундаментальних досліджень
НАН України «Фундаментальні
проблеми створення нових на�
номатеріалів і нанотехнологій»
(2015–2019). Програма була за�
початкована рішенням президії
НАНУ від 2 липня 2014 року.
Достатньо глянути на дату її за�
снування, щоб зрозуміти, що
навіть у чи не найтяжчі дні й
місяці подій на сході України
Академія наук  вірила і дбала про
розвиток новітніх технологій,
які – за умови їх впровадження
— дадуть змогу швидко вивести
країну вперед.

«Неможливо розповісти про
всі дослідження, — сказав про�
мовець, — хочу представити
тільки ті з них, які знайшли
втілення у нових розробках». За
цією програмою виконувалися
понад 100 тем, 28 з яких дістали
торік додаткове фінансування за
програмою пріоритетних до�
сліджень.

Промовець зосередився на
розділах: фізика та методи
досліджень нанорозмірних сис�
тем, хімія нанорозмірних ма�
теріалів, наноматеріали та тех�
нології  їх отримання, а також
нанобіотехнології та нанома�
теріали медичного призначення. 

Серед найбільш успішних він

назвав цілу низку досліджень.
Зокрема, дослідну технологію

отримання наноструктурних ти�
танових сплавів, в розробці яких
брали участь Донецький фізтех,
Запорізька політехніка, Інститут
металофізики НАНУ та інші.  

Стрічкові магнітопроводи з
нанокристалічних сплавів, при�
значені для енергоефективних
трансформаторів і дроселів в
електронній, електро� і радіо�
технічній промисловості. Роз�
робка Інституту металофізики
НАНУ.  

Нанокомпозитні матеріали
для літієвих хімічних джерел
струму, які використовуються
для живлення портативної  еле�

ктронної техніки. Розробка
Інституту фізичної хімії імені
Л.В. Писаржевського.   

Модифіковані графенові на�
ноструктури для нанокомпо�
зитів, що можуть бути викорис�
тані в автомобільній, ракетно�
космічній, оборонній і медичній
галузях – розробка Фізико�
технічного інституту низьких
температур ім. Б.І. Вєркіна.

Розробку Інституту хімії по�
верхні ім. О.О. Чуйка — покрит�
тя на основі композитів «полі�
мер�вуглецеві наночастинки»
для екранування електромаг�
нітних полів. 

Зносостійкі керамічні деталі
складної форми для пристроїв
гірничодобувної, нафтогазової,
хімічної та металургійної про�
мисловості, машинобудування,
для ортопедії та стоматології —
Харківського фізико�технічного
інституту ім. О.О. Галкіна.

Вуглеволокнистий нанострук�
турований активований сор�
бент, антибактеріальний і про�
тирадіонуклідний, що викорис�
товується при токсичних от�
руєннях, як фільтр лімфи і крові
– Інституту проблем матеріало�
знавства ім. І.М. Францевича. Та
його ж — керамічні біомате�
ріали, що використовуються в
ортопедії, травматології, онко�
логії, офтальмології та стомато�
логії.  

Нанорідини як перспектив�
ний теплоносій для АЕС, енер�
гетики, металургії, електроніки,
лазерів,силових трансформа�
торів, представлені Інститутом
газу. 

Поліфункціональну присадку
на основі нанокластерів до мо�
торних палив — Інституту біоор�

ганічної хімії та нафтохімії ім.
В.П. Кухаря. 

Феромагнітні наночастинки
для локального нагрівання зло�
якісних пухлин, від чого зупи�
няється ріст навіть глибоко розта�
шованих пухлин. Розробка Інсти�
туту загальної та неорганічної
хімії ім. В.І. Вернадського.

Протипухлинний наноком�
позит «Фероплат» — Інституту
експериментальної патології,
онкології і радіобіології імені
Р.Є. Кавецького.

Два інститути — біохімії 
ім. О.В. Палладіна та органічної
хімії запропонували перспективні
препарати для стимуляції полого�
вої активності під час ускладнень.
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І кожен фініш – це, по суті, старт
За підсумками VI Наукової конференції «Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС�2019)»

Триває зацікавлене обговорення

А К Т У А Л Ь Н О

Біля стендових доповідей
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Інститут біоколоїдної хімії ім.
Ф.Д. Овчаренка – штучний
грунт на основі «розумних»
гідрогелів для вирощування
екологічно чистої продукції із
заданими властивостями. 

За роки виконання програми
було проведено десятки конфе�
ренцій і симпозіумів, оприлюд�
нено 58 монографій, 1125 ста�
тей, отримано 89 патентів, пода�
но 42 заявки на винаходи; захи�
щено 16 докторських та 55 кан�
дидатських дисертацій.

Деякі технології (такі як тех�
нологія отримання керамічних
та композитних наноматеріалів
та технологія гвинтової екструзії
Харківського фізико�технічного
інституту) перебувають на стадії
продажу ліцензії. Для виготов�
лення препарату «NANO�
Ag/Au», що лікує гнійно�за�
пальні процеси, та виготовлен�
ня біосумісних імплантатів на
основі гібридних гідрогелів Інс�
титуту біоколоїдної хімії імені
Ф.Д. Овчаренка необхідні парт�
нери для завершення усіх не�
обхідних процедур  та переходу
до серійного виробництва.  

Точка зору:
Чудова платформа  для 

нових можливостей
Директор Інституту експери�

ментальної патології, онкології і
радіобіології ім. Р.Є.Кавецького
НАН України академік Василь
Чехун виступив на конференції з
темою «Протипухлинний нано�
композит як джерело оптиміза�
ції терапії раку», крім того він
головував на одному з пленарних
засідань конференції:

— Конференція – реально чудо�
ва платформа  для нових можли�
востей і нових напрямів розвитку
нанотехнологій і нових техно�
логій взагалі. Вона надає змогу
збагатити наші знання, знайти
місце і сферу їх застосування.
Можу тільки подякувати ор�
ганізаторам, які створили таку
чудову можливість для ко�
мунікацій. 

Я свою доповідь на конференції
присвятив Анатолію Петровичу
Шпаку, який був ініціатором пер�
шої програми. Я тоді за його дору�
ченням відповідав за кардіологіч�
ний сектор розвитку нанотехно�
логій. І якщо під час першого
звіту першої програми я казав, що
не знаю, чи будуть перспективи
застосування нанотехнологій у
медицині, але те, що програма
відкрила нам новий пласт знань –
це однозначно. 

Сьогодні можу сказати, що це
справді і нові знання, і нові мож�
ливості. Динаміка розвитку цієї
програми чітко показує, як за ко�
роткий період, сконцентрувавши
можливості багатопрофільності
й міждисциплінарності, можна
зробити стрибок від знань до
практичного застосування. У
нас, в Україні. І тут, як кажуть,
тільки трохи світла треба дати,
аби відобразити й зацікавити, і
довести кінець�кінцем усім, від
кого це залежить, перспективи
реалізації цієї програми.

Не завершення, а передмова

Навіть за цим невеликим пе�
реліком можна зробити висно�
вок про тематичну широту
охоплення науковими дослід�
женнями у сфері нанотехно�
логій, що фактично, «накриває»
собою всі сфери життя сус�
пільства.  

За даними оргкомітету кон�
ференції, серед доповідачів, як�
що брати за науковим ступенем,
найбільше було докторів та кан�

дидатів фізико�математичних
наук, потім – технічних і хіміч�
них наук, біологічних та медич�
них. Водночас серед промовців
були й доктори філологічних
наук, що справді свідчить про
всеохоплюючий інтерес до цієї
теми українських учених.  

За напрямами досліджень
майже третина доповідей пред�
ставляла тему «Структура і влас�
тивості нанорозмірних систем»,
що теж, вочевидь, справедливо,
оскільки на знанні про це грун�
тується багато інших напрямів.
Далі в порядку зменшення кіль�
кості доповідей на конференції
йшлося про метали, сплави, ке�
раміку, про плівки, покриття та
поверхневі наносистеми, про
технології отримання нанома�
теріалів, використання їх в
біології та медицині, про напів�
провідникові наносистеми та
інші. 

Загалом за підсумками орг�
комітету на конференції виголо�
сили  9 пленарних, 48 усних та
понад 160 стендових доповідей.

«Конференція сприяла тіс�
ним контактам, розширенню
співробітництва між учасника�
ми, координації досліджень та
обміну інформацією у сфері
вивчення, отримання та засто�
сування нанорозмірних систем і
матеріалів», — зазначено в
підсумковому документі. 

І недаремно в заголовок цієї
статті винесено слова нашої ви�
датної поетеси Ліни Костенко.
Адже кожний висновок – не за�
вершення, а тільки передмова до
нових досліджень і нових від�
криттів. Особливо в такій темі.

Точка зору:
Нам ніхто не подарує

новітні технології
Перший віцепрезидент НАН Ук�

раїни академік Антон Наумовець:
— У ці дні ми розглядаємо на

конференції міждисциплінарні
питання. Нанотехнології стосу�
ються і фізиків, і хіміків, і біо�
логів, і представників інших галу�
зей науки. Сила нашої Академії в
тому, що у нас представлені
практично всі галузі знань. І це
сприяє розв’язанню найсклад�
ніших проблем. 

Крім того дуже важливо, що в
Академії немає міжвідомчих
бар’єрів, а є єдина команда, і є ко�
легіальний орган. І коли треба
об’єднати зусилля в такій важ�
ливій спільній справі, це робиться.

Тому, скажу щиро: слухаючи
виступи колег�науковців, я спов�
нююсь оптимізму. Адже, незва�
жаючи на важкі умови роботи,
коли в Інститутах триденні чи
чотириденні тижні, холодно, ба�
гато чого не вистачає,але люди з
ентузіазмом працюють над нови�
ми темами, досягають вражаю�
чих результатів. От тільки мо�
лоді б побільше! 

Дуже важливо, щоб ми зберег�
ли науку академічну і науку у
вищій школі. І там, і там вона
потрібна. Маємо об’єднати зу�
силля і всі наші можливості, до�
магатися кращого розуміння
важливості науки у державі. Чи
часто політики згадують у своїх
виступах науку? На жаль, ні.

А як без науки виводити країну
з кризової економічної ситуації?
Нам ніхто не подарує новітні
технології. Хіба що складальні це�
хи. Виробництво конкуренто�
здатної продукції можемо забез�
печити тільки самі. Коли працю�
ватимем разом: і влада, і наука, і
виробництво.

Лариса ОСТРОЛУЦЬКА

Результати виконання цільо�
вої комплексної науково�тех�
нічної програми НАН України
«Дослідження і розробки з про�
блем підвищення обороноздат�
ності і безпеки держави» було
розглянуто на засіданні під голо�
вуванням президента НАН Ук�
раїни академіка Бориса Патона.

Доповідачем з цього питання
виступив перший віцепрезидент
НАН України академік Володи�
мир Горбулін.  

Цільову науково�технічну
програму НАН України  було за�
початковано постановою Пре�
зидії від 25 лютого 2015 року.
Впродовж  2015–2019 років   ви�
конано понад сто робіт, що були
спрямовані головним чином на
розробку технологій, нових
видів матеріалів і покриттів із
заданими фізико�хімічними або
медико�біологічними властиво�
стями, інформаційних та про�
грамних систем тощо. 

Одні з цих розробок уже
впроваджено, інші — перебува�
ють на стадії впровадження. 

Результати досліджень було
представлено на двох спеціалі�
зованих виставках «Наука —
обороні та безпеці держави», що
проводились Національною
академією наук за участі Дер�
жавного концерну «Укроборон�
пром» та Міністерства оборони
18–20 жовтня 2016 року у вис�
тавковому центрі «КиївЕкспо�
Плаза» та 6–7 грудня 2018 року в
Експоцентрі «Наука» у рамках
Ювілейної виставки, присвяче�
ної 100�річчю Академії. 

Між НАН України та Мініс�
терством оборони, Генеральним
штабом ЗСУ та Державним кон�
церном «Укроборонпром» впро�
довж 2016–2017 років було ухва�
лено низку угод та спільних
рішень про науково�технічне
співробітництво. 

В обговоренні доповіді взяли
участь начальник Центрального
науково�дослідного інституту оз�
броєння та військової техніки
ЗСУ, генерал�майор, доктор
технічних наук Ігор Чепков, на�
чальник управління науково�
технічного розвитку Департамен�

ту планування виробництва, на�
уково�технічного розвитку та дер�
жавного оборонного замовлення
Державного концерну «Укробо�
ронпром» Володимир Фіненко,
генеральний конструктор – гене�
ральний директор ДП «Державне
Київське конструкторське бюро
«Луч»» Олег Коростельов, дирек�
тор – головний конструктор Ка�
зенного підприємства спеціаль�
ного приладобудування «Арсе�
нал» член�кореспондент НАН
України Микола Лихоліт, дирек�
тор Інституту проблем реєстрації
інформації НАН України ака�
демік Вячеслав Петров, голова
Північно�Східного наукового
центру НАН України і МОН Ук�
раїни, генеральний директор На�
уково�технологічного комплексу
«Інститут монокристалів» ака�
демік Володимир Семиноженко,
генеральний директор ННЦ
«Харківський фізико�технічний
інститут» НАН України академік
Микола Шульга, директор Голо�
вної астрономічної обсерваторії
НАН України академік Ярослав
Яцків, директор Інституту еко�
номіки та прогнозування ака�
демік Валерій Геєць, завідувач
відділу Інституту загальної та не�
органічної хімії ім.В.І.Вернадсь�
кого  академік Анатолій Білоус та
інші.   

Як відзначив академік Патон,
доповідь свідчить про вагомі ре�
зультати виконання цільової
програми. Ці розробки є вкрай

важливими для реалізації окре�
мих завдань розвитку технологій
у сфері виробництва озброєння
та військової техніки, а також по�
глиблення науково�технічного
співробітництва Національної
академії наук України з Мініс�
терством оборони України, Гене�
ральним штабом Збройних Сил
України та Державним концер�
ном «Укроборонпром». 

Було висловлено сподівання,
що результати виконання про�
грами вже у найближчому май�
бутньому стануть основою сучас�
них інноваційних технологій в
оборонно�промисловому ком�
плексі України. НАН України за�
кликала присутніх на засіданні
представників Міноборони, Ге�
нерального штабу ЗСУ та під�
приємств оборонно�промисло�
вого комплексу посприяти як�
найшвидшому впровадженню
отриманих оборонних резуль�
татів Академії, спрямованих на
збереження і розвиток науково�
технологічного потенціалу, за�
безпечення ефективнішого його
використання для потреб оборо�
ни й національної безпеки.

Через те, що чимало пріори�
тетних для оборони та безпеки
напрямів потребують подальшого
наукового опрацювання, було ви�
сунуто пропозицію про необ�
хідність затвердження нової
Цільової науково�технічної про�
грами оборонних досліджень
НАН України на 2020–2024 роки.

П Р Е З И Д І Я  Н А Н  У К Р А Ї Н И  Р О З Г Л Я Н У Л А

Про колекцію Стародавнього
Єгипту у зібранні Одеського ар�
хеологічного музею НАН Ук�
раїни доповів на засіданні Пре�
зидії директор музею доктор
історичних наук Ігор Бруяко. 

Він зазначив, що колекція є
унікальним явищем, який не має
вітчизняних аналогів. Старо�
давній Єгипет – одна із перших
світових цивілізацій, наукове ви�
вчення якої перебувало у пріори�
теті європейських істориків та ар�
хеологів від початку ХІХ століття.
Саме в цей час, у 1830�ті роки, бе�
ре початок історія формування
колекції давньоєгипетських ста�
рожитностей в Одеському місько�
му музеї. Основою її стало зібран�
ня давньоєгипетських пам’ят�
ників, подарованих музею його
першим директором І.П. Бларам�
бергом (1825–1831). Процес ін�
тенсивного накопичення колекції
тривав протягом століття. У 1894
році до Одеси було доправлено 6
ящиків із єгипетськими старо�
житностями, в яких містилося 5
саркофагів і 49 «дрібних речей».
Остаточного вигляду колекція на�
була в середині ХХ століття, зо�

крема 1959 року, коли з Київсько�
го державного історичного музею
до Одеського археологічного було
передано 4 саркофаги. 

Колекція давньоєгипетських
пам’яток Одеського археологічно�
го музею НАН України – найбіль�
ша в сучасній Україні. За кіль�
кістю експонатів та їхнім роз�
маїттям вона значно перевищує
всі інші українські зібрання старо�
житностей Стародавнього Єгипту.
Колекція нараховує понад 800
єгипетських артефактів (саркофа�
ги, мумії, стели, ушебті, дрібна
пластика, канопи, скарабеї, аму�
лети, фрагменти папірусів тощо).
Крім цього, поважним є й сам вік
зібрання, оскільки Одеський
міський (згодом – археологічний)
музей було відкрито ще 1825 року.  

Сьогодні колекція має статус
раритетної. Попри відносно неве�
лику (порівняно зі світовими
скарбницями надбання цивілізації
Стародавнього Єгипту) кількість
(1300 одиниць), зібрання музею
має всі ознаки цілісної та репре�
зентативної наукової колекції.  

Фахівці вбачають значущість
колекції в її прикладному науко�

вому характері. Можливість ви�
вчати історико�культурний та ар�
хеологічний матеріал сприяє
ґрунтовнішому й досконалішому
зануренню у наукову тематику.
Наявність такого матеріалу
сприяє розвиткові української
школи єгиптології, оскільки дає
змогу вітчизняним фахівцям бу�
дувати дослідження, спираючись
на досі не відомий (оригіналь�
ний) або маловідомий матеріал.

У виступах, що пролунали в об�
говоренні доповіді, зазначалося,
що фахівці Одеського археологіч�
ного музею НАН України роблять
вагомий внесок у розвиток ук�
раїнської школи єгиптології.  

Разом із тим на сучасному
етапі видається вкрай необхід�
ним розроблення комплексної
програми заходів музею щодо
збереження і розвитку колекції
Стародавнього Єгипту за участі
вітчизняних і зарубіжних фахів�
ців, зокрема з Арабської Рес�
публіки Єгипет.

За інформацією секретаріату 
Президії НАН України та

пресслужби НАНУ

Стародавній Єгипет на березі Чорного моря

Іде засідання Президії НАНУ

Наука — обороні та безпеці держави
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З Н А Й  Н А Ш И Х

Н А Г О Р О Д И

Національна академія наук
України відповідно до свого
Статуту та Методичних реко�
мендацій щодо особливостей
обрання керівника державної
наукової установи, затвердже�
них постановою Кабінету Мі�
ністрів України від 14 грудня
2016 р. № 998 «Деякі питання
обрання та призначення ке�
рівника державної наукової
установи», оголошує конкурс
на заміщення посади директо�
ра Північно�Східного науко�
вого центру НАН України та
МОН України.

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

Прийом документів претен�
дентів здійснюється Відділом

наукових і керівних кадрів НАН
України протягом двох місяців з
дня оприлюднення оголошення
до 4 лютого 2020 року.

У разі поштового відправ�
лення датою подання доку�
ментів вважається та, що зазна�
чена на поштовому штемпелі.

Документи, подані претен�
дентами після закінчення
встановленого строку, не роз�
глядаються.

Дату проведення виборів
директора Північно�Східного
наукового центру НАН Ук�
раїни та МОН України буде
визначено після завершення
прийому документів і повідо�
млено на офіційному веб�
сайті цього центру. 

Президія Національної 
академії наук України

Конкурс на заміщення посади директора 
Північно-Східного наукового центру 

НАН України та МОН України

Ґрета Тунберґ – 16�річна
шведська школярка та екоакти�
вістка‚ яка стала відомою у всьому
світі завдяки діяльності‚ спрямо�
ваній на боротьбу зі зміною кліма�
ту. У 8 років  дівчина вперше почу�
ла про глобальну проблему людст�
ва. І саме тоді зрозуміла‚ що має і
може щось зробити для майбут�
нього. Два роки тому Ґрета вийш�
ла до будівлі парламенту Швеції‚
намагаючись привернути увагу
політиків до кліматичної кризи та
необхідності дотримуватися поло�
жень Паризької угоди 2015 р. Її
вчинок став поштовхом для зарод�
ження кліматичного руху «Fridays
For Future»‚ який досить швидко
набув небаченого  масштабу. У ве�
ресні нинішнього року у світовому
страйку за клімат взяло участь 150
держав. Зокрема, учасники кліма�
тичного мітингу в Києві заклика�
ли перейти на відновлювані дже�
рела енергії й відмовитися від ви�
користання пластику задля збере�
ження планети.  

До США на Кліматичний
саміт ООН дівчина прибула на
18�метровому екологічно чисто�
му судні Malizia II‚ обладнаному
сонячними батареями і підвод�
ними турбінами, які генерують
електрику.  

На Кліматичному саміті ООН
Ґрета звинуватила світових лідерів
у тому‚ що вони вкрали її мрії та
дитинство своєю бездіяльністю.
«Люди страждають і вмирають‚ –
говорила вона, — а цілі екосисте�

ми руйнуються. Усі ми перебу�
ваємо на порозі масового знищен�
ня. Проте все, про що політики
можуть говорити, – це гроші та
казки про вічне економічне зрос�
тання». Дівчина закликала при�
слухатися до вчених‚ які досліджу�
ють проблему вже понад 30 років. 

Позитивно оцінила  промову
Ґрети канцлер Німеччини Анге�
ла Меркель. Своєрідно проко�
ментував виступ президент
США Дональд Трамп, який наче
не збирався бути на саміті, але
неочікувано для всіх з’явився. У
Twitter він написав, що Тунберґ
виглядає дуже щасливою моло�
дою дівчиною, яка дивиться у
своє світле та прекрасне май�
бутнє. Дональда Трампа давно
вже називають «лиходієм кліма�
тичних змін»‚ оскільки він не
підтримує ідею співпраці держав
у боротьбі зі зміною клімату. 

За  останній рік лише 5 держав
скоротили обсяги шкідливих ви�
кидів майже на 50%. 

Ґрета також виступала з про�
мовами на 24�й Конференції Сто�
рін Рамкової конвенції ООН зі
зміни клімату (СОР24) у 2018 році
та Всесвітньому економічному
форумі у Давосі в 2019 р.

6 грудня шведська екоак�
тивістка  прибула до Мадрида на
СОР25, перетнувши Атлантич�
ний океан на 15�метровому ката�
марані «La Vagabonde» австра�
лійських мандрівників – Райлі
Вайтлум і Елейн Кереусі.  

Тунберґ була наймолодшою
номінаткою на Нобелівську пре�
мію миру. Нинішнього року вона
отримала Міжнародну дитячу
премію миру та премію «За пра�
вильний спосіб життя»‚ яку нази�
вають альтернативною Но�
белівською премією. За підсум�
ками року  Ґрета Тунберґ увійшла
до списку 100 впливових жінок
світу за версією ВВС. 

Завдяки палким промовам
юної екоактивістки популярність
її невпинно зростає. За один
тільки рік Ґрета зі звичайного
підлітка перетворилася на най�
більш упізнавану особистість у
світі. Нью�Йоркський дизайнер
Таль Шуб навіть створив латинсь�
кий шрифт на основі почерку Тун�
берґ‚ який пропонує використову�
вати на плакатах‚ щоб донести
повідомлення про зміну клімату.    

Ґрета – не єдина, звісно, хто за�
кликав уряди та громадськість
звернути увагу на наслідки людсь�
кої діяльності. У свої 12 років ка�
надка Северн Кулліс�Судзукі за�
кликала членів Генасамблеї ООН
на Конференції з навколишнього
середовища і розвитку‚ відомій як
Саміт Землі‚ в Ріо�де�Жанейро в
1992 році, звернути увагу на
наслідки парникового ефекту‚ ма�
сове вимирання тварин і забруд�
нення повітря. Колишній віце�
президент США Альберт Гор ска�
зав‚ що це була найкраща промо�
ва‚ яку він чув в Ріо. Завдяки їй,
Судзукі запам’ятали «як дівчинку‚
яка змусила світ замовкнути на
п’ять хвилин». 

Ґрета Тунберґ – дівчина, яка
змушує світ задуматись. Одні ба�
чать «апокаліптичний жах в її
очах»‚ а інші називають най�
впливовішим підлітком у світі.
До дівчини можна ставитися по�
різному. Але неможливо запере�
чити той факт‚ що її дії є ефек�
тивними для привернення уваги
людей з будь�якого куточку світу
до проблеми зміни клімату. І, во�
чевидь, саме тому за версією
журналу «Time» Ґрету було на�
звано людиною року.

Яна ПАВКО,  
кандидат юридичних наук‚ 

експерт з міжнародного права

Ґрета Тунберґ змушує світ задуматись
П І Д С У М К И  Р О К У

10 грудня у Стокгольмській
філармонії відбулася церемонія
вручення Нобелівських премій.
Король Швеції Карл XVI Густав
вручив їх лауреатам з медицини,
фізики, хімії, літератури та еко)
номіки. Премію миру, як і запові)
дав Альфред Нобель, вручили в
столиці Норвегії Осло. 

Нобелівську премію з фізіо�
логії і медицини отримали
Вільям Келін і Грегг Семенца з
США, а також Пітер Реткліфф з
Великобританії. «Робота пере�
можців розкриває молекулярні
механізми, які лежать в основі
того, як клітини реагують на
зміни в кількості О2», — йдеться

у повідомленні Шведської Ака�
демії наук. Експерти вважають,
що відкриття вчених можуть до�
помогти знайти ліки від серце�
во�судинних захворювань, дея�
ких різновидів раку й анемії.

Лауреатами  в галузі фізики
стали канадець Джеймс Піблз,
швейцарці Мішель Майор і
Дідьє Кело. Нобелівську премію
їм  вручили за дослідження екзо�
планети і чорних дір. Під час
прес�конференції в Стокгольмі
Піблз дав пораду молодим на�
уковцям: «Є сенс займатися на�

укою, якщо вона вас захоплює».
Нобелівську премію з хімії

отримали 97�річний амери�
канський вчений Джон Гуденаф,
британський хімік Стенлі Віт�
тінгем та японський хімік Акіра
Йошіно за винахід літій�іонних
акумуляторів, які «зробили ре�
волюцію у нашому житті і вико�
ристовуються в усьому — від
мобільних телефонів і ноутбуків
до електромобілів». 

Оскільки минулого року че�
рез гучний скандал лауреата Но�
белівської премії з літератури

названо не було, цьогоріч пре�
мію отримали відразу два пись�
менники. За 2018 рік — польська
письменниця з українським
корінням Ольга Токарчук. За
2019�й – австрійський автор Пе�
тер Гандке.  

Токарчук нагороджена за
«пристрасну енциклопедич�
ність, з якою вона передає пере�
тин кордонів як форму життя»  у
романі «Бігуни». 

Пітера Гандке відзначили «за
впливову роботу, яка з лінгвіс�
тичною майстерністю вивчає

периферію та специфічність
людського досвіду».  

Нагороду з економіки, що бу�
ла заснована не самим Нобелем,
а Банком Швеції, вручають з
1969 року. Нині її отримали Аби�
джит Банержи, Естер Дюфло та
Майкл Кремер «за експеримен�
тальний підхід до викорінення
глобальної бідності».   

Нобелівську премію миру от�
римав прем’єр�міністр Ефіопії
Абій Ахмед Алі – «за зусилля із
досягнення миру й міжнародно�
го співробітництва та, зокрема,
за рішучі ініціативи із вирішен�
ня прикордонного конфлікту з
сусідньою Еритреєю». 

Нобелівські премії вручено кращим

Так уже «історично» склалося, що наприкінці року кожна організація
чи структура, а також чимало газет та журналів визначають кращих за
якимись певними критеріями. Ось і газета «Світ» вирішила визначити за
підсумками року найбільш активного молодого автора. (Чому молодого –
зрозуміло: аби заохотити інших молодих науковців стати нашими авто�
рами). Найактивнішою виявилася наша авторка – Яна Павко. Читачі,
мабуть, пам’ятають її публікації про участь України у дослідженнях в
Арктиці та Антарктиці – з точки зору міжнародного права, про випуск
тритомної «Енциклопедії міжнародного права», в якій вміщено і кілька
статей нашого автора. Міжнародне право – спеціалізація молодого кан�
дидата наук, вона є автором понад 70 наукових публікацій з цієї темати�
ки‚ які побачили світ як у фахових українських, так і в іноземних видан�
нях. Сфера її наукових інтересів — міжнародне морське право‚ міжнарод�
не право навколишнього середовища‚ міжнародне право прав людини. Вона
бере активну участь в міжнародних наукових та науково�практичних
конференціях і не раз відзначалася за кращі наукові доповіді, зокрема, й на
захист навколишнього середовища. Тож невипадковий інтерес нашого ав�
тора і до юної засновниці міжнародного кліматичного руху — Ґрети Тун�
берґ, яка стала людиною року за версією журналу «Time».  

Три бронзові нагороди вибо�
роли учні Малої академії наук
України в Міжнародній моло�
діжній науковій олімпіаді (IJSO,
International Junior Science
Olympiad), що відбувалася у сто�
лиці Катару – місті Доха. 

Цього року в IJSO взяли
участь представники 70�ти країн.
Торік Україна делегувала на
олімпіаду спостерігачів, а цьо�
горіч у змаганні вперше взяла
участь українська команда з 6�ти
юних науковців. В олімпіаді по�
трібно показати свої знання од�

разу в трьох природничих науках:
фізиці, хімії та біології. 

«Конкуренція була шаленою, і
хоч Україна брала участь вперше,
наші учасники були на висоті!
Члени команди: Яна Головацька,
Дмитро Антонович та Олександр
Стасовський – вибороли брон�
зові медалі», — повідомив  дирек�
тор НЦ «МАНУ» Оксен Лісовий.

До складу української коман�
ди також входили Віктор Ула�
нов, Софія Паламарчук та Таїсія
Постернак. Їхні нагороди — ще
попереду.

Додому — з медалями!
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