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ПОСТАНОВА 

Загальних зборів Відділення фізики і астрономії (ВФА) НАН України 

02 квітня 2014 року 

 

Заслухавши  і  обговоривши  доповідь  академіка-секретаря  ВФА  НАН України 

академіка НАН України В.М. Локтєва “Про діяльність ВФА НАН України у 2013 

році”, Загальні збори відзначають, що діяльність ВФА НАН України  у звітному 

періоді була спрямована на вирішення актуальних проблем фізики твердого тіла, 

фізики м'якої речовини, фізики плазми, оптики і квантової електроніки, фізики низьких 

температур, радіофізики і електроніки, астрономії і астрофізики. Отримано важливі 

результати, що суттєво доповнюють наукові уявлення про різноманітні фізичні явища 

та їх природу, Сонячну систему і Всесвіт. Отримані результати мають як 

фундаментальне, так і прикладне значення. 

Загальні збори ВФА НАН України постановляють: 

1. Доповідь академіка-секретаря ВФА НАН України академіка НАН України 

В.М. Локтєва взяти до відома. 

 

2. Вважати діяльність Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України у 2013 

році задовільною. 

 

3. Загальні збори доручають Бюро ВФА НАН України: 

 

3.1. Розробити план заходів щодо реалізації зауважень і пропозицій, які були 

внесені на Загальних зборах ВФА НАН України і доповісти про цей план на 

найближчому засіданні Бюро ВФА НАН України. На наступних Загальних зборах 

Відділення доповісти про виконання рішень цих зборів.    

 

3.2. Налагодити співпрацю з профільним комітетом Верховної Ради України і 

МОН України та надати пропозиції до відповідних законів з наукової та кадрової 

політики Національної академії наук України тощо. 

 

3.3. Прийняти активну участь у формулюванні положень Статуту НАН України 

щодо процедури обрання її керівних органів, а також ініціювати внесення змін до 

Положення про премії НАН України імені видатних учених. 

 

3.4. У зв’язку із закінченням повноважень Президії НАН України просити Загальні 

збори НАН України покласти на нині діючу Президію виконання обов’язків членів 

Президії, доручивши їй провести доопрацювання Статуту НАН України з 

включенням до нього процедури підготовки виборів Президента і Президії НАН 

України. Провести відповідні вибори впродовж року. 

  

3.5. Привернути увагу директорів установ до необхідності підвищення якості 

подання і регулярного оновлення матеріалів, представлених на веб-сайтах, які 

мають містити інформацію щодо прикладних розробок і популяризації наукових 

досягнень установ. 

 

3.6. Доручити академіку-секретарю ВФА НАН України В.М.Локтєву забезпечити 

активну участь науковців Відділення у підготовці матеріалів до МОН України 
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щодо поліпшення викладання та вивчення фізики і астрономії у школах та вищих 

навчальних закладах. 

 

3.7. Опублікувати на сайті Відділення (чи НАН України) матеріли Загальних 

зборів ВФА НАН України (звітна доповідь, рішення зборів тощо). 

 

4. Вважати за доцільне реорганізувати Міжвідомчу наукову з проблеми «Фізика 

твердого тіла» (ліквідовується), Наукову раду з проблеми «Фізика 

напівпровідників та напівпровідникові пристрої» (змінює назву), Наукову раду з 

проблеми «Фізика низьких температур і кріогенна техніка» (зазнає поділу на 

секції). 

 

5. Затвердити структуру і склади Наукових рад з проблем:  

«Фізика металічного стану» (голова академік НАН України О.М.Івасишин); 

«Фізика напівпровідників і діелектриків» (голова член-кореспондент НАН 

України О.Є. Бєляєв); 

«Фізика низьких температур і кріогенна техніка» (голова академік НАН України 

С.Л.Гнатченко). 

 

6. Затвердити склад Ради молодих учених при ВФА НАН України та затвердити 

її Положення (додається).  

 

 

 

 

Голова 

Загальних зборів ВФА НАН України                                             В.М.Локтєв 

 

Секретар 

Загальних зборів ВФА НАН України                                           Д.Т.Таращенко 
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«ЗАТВЕРДЖЕНО»  

Загальними зборами  

ВФА НАН України 

“  2  ”  квітня   2014 року 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  

Установчими зборами 

делегатів Рад молодих вчених 

ВФА НАН України 

“ 26 ”  березня  2014 року 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я  

ПРО РАДУ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ПРИ  

ВІДДІЛЕННІ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

 

1. Загальні положення 

1.1. Рада молодих вчених (РМВ) при Відділенні фізики і астрономії НАН України (далі – 

Рада) є колегіальним органом при Відділенні фізики і астрономії НАН України (далі – 

Відділення). Рада об’єднує аспірантів, докторантів та співробітників (далі – молодих вчених) 

наукових установ Відділення віком до 35 років. 

1.2. Рада покликана сприяти професійному становленню, творчому зростанню, 

максимальному використанню наукового потенціалу молодих вчених установ Відділення. 

1.3. У своїй діяльності Рада керується чинним законодавством України, Статутом та актами 

НАН України, Статутом Відділення і даним Положенням.  

1.4. Діяльність членів Ради здійснюється на громадських засадах, на основі принципів 

добровільності, рівноправності всіх членів Ради, самоврядування, законності, гласності.  

 

2. Мета, завдання і основні напрямки діяльності Ради 

2.1. Рада здійснює свою діяльність з метою: 

2.1.1. Представництва, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних, 

соціально-побутових інтересів і прав молодих вчених установ Відділення; 

2.2. Завдання: 

2.2.1. Організація і об'єднання молодих вчених установ Відділення для наукової праці і 

розвитку професійних контактів з іншими Інститутами НАН України та вищими 

навчальними закладами в Україні та за її межами; 

2.2.2. Сприяння підготовці кадрів для академічної науки та освіти, виконання наукових 

досліджень, поширення досягнень фізики і астрономії; 

2.2.3. Надання допомоги молодим вченим наукових установ у створенні сприятливих умов 

для професійної науково-дослідної діяльності; 
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2.2.4. Представництво інтересів молодих вчених у Бюро Відділення, наукових установах 

НАН України та інших державних, недержавних та громадських організаціях, на публічних 

заходах; 

2.2.5. Підготовка та поширення пропозицій щодо професійної діяльності молодих вчених; 

2.2.6. Представництво інтересів і підготовка пропозицій у питаннях покращення соціально-

побутових умов молодих вчених, зокрема збір та висвітлення інформації щодо виконання 

існуючих програм забезпечення службовим житлом молодих вчених та місцями в 

гуртожитках, а також участь в засіданнях відповідних комісій по розподілу житла; 

2.2.7. Делегування членів Ради для роботи в експертних комісіях Відділення для розгляду 

питань присудження премій молодим вченим та з інших питань, що стосуються діяльності 

Ради; 

2.2.8. Збір та поширення інформації, що стосується діяльності молодих вчених наукових 

установ; організація інформаційного забезпечення молодих вчених, надання інформації щодо 

вакансій, фондів, грантів, конференцій, шкіл та інших заходів для підтримки молодих 

вчених; 

2.2.9. Організація наукових заходів за участю молодих вчених, проведення наукових і 

науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів тощо; 

2.2.10. Сприяння професійному зростанню молодих вчених наукових установ, підтримка 

молодіжних наукових ініціатив. 

2.3. Основні напрямки діяльності Ради: 

2.3.1. Організація виступів молодих вчених на засіданнях Бюро Відділення та в наукових 

установах НАН України; 

2.3.2. Підтримка ініціатив з різних питань наукового і громадського життя, формування 

пропозицій і участь у виробленні рішень, що стосуються молодих вчених; 

2.3.3. Сприяння співробітництву з науковими, молодіжними, освітніми, студентськими, 

благодійними та іншими організаціями, в тому числі міжнародними; 

2.3.4. Сприяння участі молодих вчених у програмах обміну досвідом та проведення наукових 

досліджень;  

2.3.5. Встановлення контактів, в тому числі міжнародних, з молодіжними, благодійними 

організаціями, університетами тощо; 

2.3.6. Сприяння участі молодих вчених у міжнародних, загальноукраїнських, 

міжрегіональних, регіональних та інших наукових проектах і програмах, конференціях, 

семінарах; 

2.3.7. Участь в організації центрів ділового співробітництва, клубів, культурних, спортивних, 

оздоровчих заходів, виставок, конкурсів, ярмарок наукових ідей тощо. 

 

3. Порядок формування Ради 

3.1. Членами Ради можуть бути молоді вчені (аспіранти, докторанти, співробітники), 

делеговані РМВ наукових установ Відділення, віком не старше 35 років. 

3.2. Рада формується з представників РМВ наукових установ Відділення (далі – делегатів). 

Кожна РМВ установи Відділення має право делегувати до складу Ради по одному 

представнику шляхом подання до Ради витягу з протоколу засідання, на якому було 

прийняте відповідне рішення. 

3.3. РМВ установи Відділення може у будь-який момент замінити свого делегата шляхом 

подання відповідного звернення до Ради. 
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3.4. РМВ установи Відділення, яка не входить до складу Ради може у будь-який момент 

долучитися до складу Ради шляхом подання до Ради відповідного звернення, у якому 

вказано делегата від неї, та витягу з протоколу засідання РМВ установи Відділення, на якому 

було прийнято це рішення. 

3.5. Кожен делегат стає повноцінним членом Ради і отримує право голосу після його 

представлення Головою Ради на найближчому засіданні з моменту отримання відповідного 

звернення від РМВ установи Відділення. Одночасно з цим попередній делегат від даної 

РМВ, якщо такий був, втрачає членство в Раді, якщо таке рішення не було ухвалено Радою 

раніше. 

3.6. При прийнятті Радою рішення позбавити члена Ради повноважень РМВ відповідної 

установи має право делегувати до Ради іншого представника. 

3.1. Виключення з членів Ради може здійснюватися у випадках: 

3.1.1. Отримання від РМВ установи Відділення звернення про відкликання свого делегата, 

його заміну, або ж вихід РМВ установи Відділення з Ради, та витягу з протоколу засідання 

РМВ установи Відділення, на якому було прийнято це рішення; 

3.1.2. Досягнення членом Ради 35-річчя; 

3.1.3. Порушення діяльністю чи бездіяльністю членом Ради її роботи. У такому випадку на 

найближчому засіданні Ради ініціюється процедура щодо виключення відповідного члена зі 

складу Ради шляхом голосування за це рішення не менше ніж двома третинами голосів 

присутніх на засіданні членів Ради. 

3.2. Член Ради має право: 

3.2.1. Обирати і бути обраним Головою Ради, заступником Голови Ради або Секретарем 

Ради; 

3.2.2. Брати участь у засіданнях Ради, проявляти ініціативу, викладати свої погляди, вносити 

на розгляд пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх питань, що розглядаються; 

3.2.3. У випадку, коли член Ради не може бути фізично присутнім на засіданні Ради з 

поважної причини, він має право брати участь у засіданні Ради за допомогою відео-

конференц-зв’язку; 

3.2.4. Припинити своє членство в Раді за відповідним поданням РМВ установи, що його 

делегувала. 

3.3. Член Ради зобов’язаний: 

3.3.1. Дотримуватися цього Положення; 

3.3.2. Виконувати прийняті на себе зобов’язання, керуватися у своїй діяльності метою, 

завданнями і напрямками діяльності Ради; 

3.3.3. У своїй діяльності, що стосується компетенції Ради, дотримуватись рішень Ради; 

3.3.4. Інформувати РМВ установи, від якої він є делегатом, про поточну діяльність Ради та 

ініціювати за потреби обговорення окремих питань на засіданнях Ради молодих вчених, яка 

його делегувала. 

 

4. Структура Ради 

4.1. Зі свого складу Рада обирає Голову Ради, заступника Голови Ради та секретаря. Вони 

обираються на засіданні Ради строком на один рік. Одна особа не може бути обраною на 

посаду Голови Ради більше ніж 2 рази поспіль. 

4.2. Вибори Голови Ради, заступника Голови Ради та секретаря вважаються правомірними, 

якщо за відповідні кандидатури проголосувало більше половини членів Ради, присутніх на 

засіданні. 
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4.3. Голова Ради, заступник Голови Ради чи секретар можуть бути переобрані достроково. 

Перевибори здійснюються згідно встановленого Положенням порядку обрання Голови Ради, 

заступника Голови Ради та секретаря. Ініціювання дострокових перевиборів можливе не 

частіше ніж раз на пів року. 

4.1. Голова Ради: 

4.1.1. Організує і керує роботою Ради впродовж періоду наданих повноважень; 

4.1.2. Представляє інтереси Ради перед Бюро Відділення при взаємодії з юридичними чи 

фізичними особами, несе на собі інші представницькі функції; 

4.1.3. Здійснює взаємодію з іншими організаціями відповідно до цього Положення; 

4.1.4. За рішенням Ради підписує документи, що стосуються діяльності Ради; 

4.1.5. Згідно рішення Бюро Відділення входить до нього з правом голосу; 

4.1.6. Приймає рішення про скликання і дату проведення чергового засідання Ради, вирішує 

питання підготовки і проведення засідання Ради; 

4.1.7. Головує на засіданнях Ради; 

4.1.8. Звітує перед членами Ради на її засіданні про проведену роботу;  

4.1.9.  У випадку, коли Голова Ради припиняє свої повноваження Голови Ради чи складає 

своє членство в Раді, керівництво Радою переходить до заступника Голови Ради, який 

зобов’язаний внести до порядку денного найближчих зборів Ради питання про вибори 

Голови Ради і провести збори Ради в термін не більший одного місяця. 

4.2. Заступник Голови Ради: 

4.2.1. Кандидатура заступника Голови Ради (далі – заступник) може бути запропонована Раді 

Головою Ради для голосування; 

4.2.2. Заступник головує на засіданнях Ради за відсутності Голови Ради; 

4.2.3. Виконує повноваження Голови Ради відповідно до письмового доручення Голови Ради; 

4.2.4. У разі припинення повноважень Голови Ради, виконує функції Голови Ради до обрання 

нового Голови Ради; вносить до порядку денного найближчих зборів Ради питання про 

вибори Голови Ради і проводить їх в термін не більший одного місяця. 

4.3. Секретар Ради: 

4.3.1  Організовує контроль за своєчасним і якісним виконання планів та рішень Ради; 

4.3.2. Готує до засідання Ради матеріали згідно до порядку денного засідання; 

4.3.3. Проводить роботу з підготовки до засідань Ради: повідомляє про час, місце і порядок 

денний членів Ради та осіб запрошених на засідання (представників Бюро, громадських 

організацій, запрошених спеціалістів тощо); 

4.3.4. Під час засідання: 

–  реєструє присутніх і надає Голові інформацію про кворум; 

–  готує та роздає під розпис всім Членам ради по одному бюлетеню (по кожному питанню 

винесеному на таємне голосування); 

–  веде підрахунок голосів членів Ради, що приймають участь у відкритому голосуванні при 

прийнятті рішень; 

–  веде протоколи засідань Ради; 

4.3.5. З метою реалізації рішень Ради протягом 7 днів готує необхідні виписки з протоколів 

засідань, для подальшого оперативного направлення їх у відповідні організації, об’єднання 

та структурні підрозділи НАН України; 

4.3.6. Веде документацію Ради відповідно до норм діловодства, забезпечує її зберігання; 

4.3.7. Розробляє методичні матеріали та рекомендації в сфері діяльності Ради; 

4.3.8. Секретар має право: 
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–  запитувати особисто або за дорученням Голови Ради від членів Ради інформацію та 

документи, необхідні для виконання своїх обов’язків; 

–  підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції. 

 

5. Порядок роботи Ради 

5.1. Рада проводить свої засідання в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на три 

місяці. 

5.2.  За необхідності засідання Ради може бути ініційоване не менш як трьома членами Ради 

шляхом звернення до секретаря Ради. Секретар Ради повідомляє про це Голову Ради, який 

має провести засідання Ради не пізніше, ніж через тиждень після звернення. 

5.3.  Рада вважається правомочною приймати рішення, якщо в її засіданні беруть участь не 

менше двох третин членів Ради (кворум). Рішення приймаються голосуванням простою 

більшістю голосів. 

5.4.  У разі необхідності Рада може формувати комісії для вирішення конкретних завдань, що 

відповідають меті функціонування Ради. 

5.5.  Всі засідання Ради є відкритими для вчених з усіх наукових установ та університетів 

України, які можуть бути спостерігачами без права участі у роботі Ради. 

5.6. Рада має право шляхом голосування простою більшістю присутніх членів запрошувати 

фахівців незалежно від їхнього віку для здійснення ними на добровільних засадах діяльності, 

визначеної цим Положенням; вони також можуть бути присутніми на засіданнях Ради без 

права голосу. 

5.7. Загальні збори РМВ установ Відділення скликаються не рідше одного разу на рік. На 

загальних зборах можуть бути присутніми усі члени РМВ установ Відділення. Відповідно до 

порядку денного члени Ради на загальних зборах заслуховують і затверджують звіт Ради, 

обговорюють найважливіші питання діяльності і чергові завдання Ради, приймають 

Положення про Раду, розглядають і вносять зміни в це Положення. 

 

6. Взаємодія Ради з керівництвом 

Відділення фізики і астрономії НАН України 

6.1. Керівництво Відділення надає Раді організаційну, інформаційну, консультаційну й інші 

види підтримки в межах своєї компетенції; 

6.2. Голова РМВ має право голосу на засіданнях Бюро Відділення. 

 

7. Порядок внесення змін у Положення 

7.1.  Доповнення і зміни до цього Положення приймаються Радою на загальних зборах РМВ 

установ Відділення та погоджуються з Бюро Відділення. 

7.2. Доповнення і зміни до цього Положення вважаються прийнятими, якщо за них 

проголосувало не менше двох третин членів Ради. 

 

8. Прикінцеві положення 

8.1. Дане Положення набирає чинності з моменту його прийняття на Установчих зборах 

делегатів РМВ установ Відділення та після погодження з Бюро Відділення. 
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Загальні збори ВФА НАН України 

Звіт академіка-секретаря ВФА НАН України про роботу 

Бюро ВФА НАН України у 2013 році 

 
2 квітня 2014 р. 

 

Високоповажні колеги – члени Відділення фізики і астрономії,  

шановні гості! 

 

           На годинниках 10-та година і ми за нашою багаторічною традицією 

розпочинаємо чергові річні Загальні збори, які відбуваються на два тижні 

менше року після попередніх, що пройшли в цій же залі 17 квітня минулого 

року і теж почалися о 10-ій ранку. Вони відбуваються і готувалися у непростій 

обстановці, коли інколи здавалося, що їх взагалі може не бути. Але, дякуючи, 

як кажуть, Богові, ми зібралися на в цій залі, щоб обговорити заплановані 

питання, і сподіваюсь зробимо це з користю для всіх нас.  

           Як і завжди, нагадаю, що до спискового складу членів нашого Відділення 

тепер входять 21 дійсний член та 46 членів-кореспондентів, або загалом 67 осіб. 

           На початок засідання зареєструвалося  48  осіб. З поважних причин – 

хвороба, довготермінове відрядження за кордон, відпустка тощо  –  відсутні  22 

особи, а решта знаходиться в залі, що свідчить про наявність кворуму, і нам 

ніщо не заважає розпочати роботу.  

           Чи будуть інші пропозиції? 

           Тоді дозвольте оголосити Загальні збори 2013 року відкритими.  

 

           Першим хотів би поставити на обговорення та затвердження Порядок 

денний. Він був оголошений заздалегідь і розісланий по інститутах, так що 

кожний член Відділення мав змогу ознайомитись з ним завчасно. 

 
Слайд (порядок денний) 
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           Як видно, на ранковому засіданні, після короткої урочистої частини, ми 

за Постановою Президії НАН України маємо провести наукове засідання, на 

якому заслуховуватимемо повідомлення лауреатів цьогорічних премій імені 

видатних вчених. Після обідньої перерви відбудеться звіт Бюро відділення за 

роботу у 2013 р., хоча воно через завершення каденції мало б відзвітувати за 

минулий п’ятирічний термін роботи, а ми – провести її критичне обговорення, 

намітити шляхи на майбутнє і обрати тих, кому буде доручено працювати у 

відділенні наступні п’ять років. Проте, враховуючи ситуацію, наявність в країні 

лише перехідних керівних органів, а також фактичну непідготовленість виборів 

як певної поетапної процедури, Президія НАН України вирішила винести на 

обговорення пропозицію щодо продовження своїх повноважень на термін, який 

заданий проведенням виборів Президента і Парламенту, але не більший року. 

Як свідок і учасник прийняття такого непростого рішення, мушу зізнатись, що 

думки були різні, але більшість, спираючись на пропозиції Відділень – ми теж 

18 березня ц.р. на засіданні Бюро ретельно обговорювали це питання – 

погодилась з таким рішенням. Остаточне ж рішення прийматиметься завтра 

Загальними зборами. Було також прийняте рішення, щоб цьогорічні збори 

відбулися по схемі річних. Нашу згоду чи незгоду, хоча, чесно скажу, я 

сподіваюсь на згоду, ми виразимо, затверджуючи Порядок денний. За ним ми, 

після короткої перерви, проведемо ще одно засідання, яке присвячене виборам 

директора Інституту радіофізики і електроніки ім. О.Я.Усикова, затвердимо 

склади Наукових рад та склад Ради молодих вчених, яка організується при 

нашому відділенні, як і Рада молодих вчених НАН України. 

           Скажу також, що формально Загальні збори НАН України проходять три 

дні і де факто розпочалися вчора, причому у перші два дні мають відбутися 

Загальні збори різних відділень. Після обміну думками ми вирішили не гаяти 

день і зібратися саме сьогодні. Другий робочий день, або 3 квітня, повністю 

зайнятий Загальними зборами НАН України, які, як завжди в останні роки, 

відбуватимуться у приміщенні Українського інституту міжнародних відносин. 

           Чи будуть доповнення до Порядку денного або його уточнення і чи є 

потреба його обговорити?    

           Тоді пропоную проголосувати оголошений Порядок денний.  

           Щиро дякую. 
            
 

Шановні члени Відділення! 

 

1 

           Приступаємо до наступного питання Порядку денного, а саме: звіту про 

роботу Бюро відділення за період, що пройшов з моменту проведення 

попередніх Загальних зборів. За традицією я робитиму це за тими матеріалами, 

які надали інститути, але це не означає, що я не несу відповідальності за рівень 

викладення. Проте оскільки я називатиму авторів, то завжди можна до них 

звернутися, щоб уточнити або деталізувати отримані результати. Зазвичай, 
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послідовність викладу чи виступів відбиває послідовність розташування 

установ у Довіднику НАН України.             

           

           В Інституті фізики цього року найкращим визнано результат з 

аномального броунівського руху колоїдних частинок у нематичних рідких 

кристалах. Він виявився настільки значимим, що свої сторінки йому надав 

журнал «Science», імпакт-фактор якого більше 33. На моїй пам’яті, це перша 

стаття, з якою установа нашого відділення змогла пробитися до цього часопису, 

що входить у першу десятку найбільш престижних наукових журналів.  

           Автори статті – Тарас Турів і Василь Назаренко з Інституту фізики, 

Богдан Лев з Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова, Олесь 

Бродин з КПІ та їх німецькі та американські колеги, але основні вимірювання 

здійснювалися в Інституті фізики. Про що йдеться?  

Слайд (ІФ) 

           Вивчалася дифузія скляних частинок мікронного розміру, яка в рідкій 

фазі є анізотропною – вздовж директора коефіцієнт дифузії більший. Такі 

частинки поміщалися у нематики і за допомогою надшвидкої фотозйомки 

вивчалася траєкторія їх руху на малих, середніх і великих часах. На великих –

дифузія була нормальна, а от на малих і середніх часах виявила аномалії: 

спочатку вона була швидкою, а на проміжних інтервалах спостерігалося її 

уповільнення. Тобто малі часи демонстрували супердифузійне 
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розповсюдження, коди середньоквадратичне зміщення з часом зростало 

швидше за лінійне, а на проміжних часах – повільніше за лінійне, або 

відбувався субдифузійний рух. Були виміряні і обчислені автокореляційні 

функції середньої швидкості, з чого вдалося встановити часові межі кожного з 

режимів, а з побудованих розподілів зміщень на різних проміжках часу були 

виявлені відхилення від нормального розподілу Гаусса. Все це не 

спостерігається в ізотропних вазах нематичних кристалів, тому автори прийшли 

висновку, що на дифузію, або її характер, впливають рухи директора, а 

правильніше – динаміка деформацій рідкого кристалу, пов’язаних з частинкою. 

Мені здається, що за аналогією можна було б згадати полярон, коли є рух 

електрона разом з шубою, а є можливість їх розриву, коли електрон і 

релаксуюча шуба рухаються окремо, але на певних часах впливають одне на 

одного. Принаймні мені особисто не видно, чому таке порівняння не працює.    

 

           Найважливішим результатом, отриманим у минулому році в Інституті 

фізики напівпровідників, визнано результат, отриманий Василем Петровичем 

Кладьком з співробітниками інституту та науковцями Університету Арізони 

(США), який полягає у встановленні механізму релаксації деформацій через 

зменшення товщини квантової ями у короткоперіодних надгратках GaN/AlN. 

 

 
Слайд (ІФН) 
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           Надгратки вирощувались методом молекулярно-променевої епітаксії. 

Для перевірки ідеї термоактивованого обміну між алюмінієвими адатомами і 

поверхневими атомами галію припускалося, що цей механізм визначається 

деформаційним станом квантової ями GaN. Розрахунки підтвердили 

експериментально спостережуване зменшення товщини квантової ями для 

різних внутрішніх напружень. 

           Встановлено також вплив типу темплейту (це підкладка з спеціальним 

буферним шаром) на структурні властивості досліджуваних надграток 

GaN/AlN. Зокрема, виявилось, що надгратки, вирощені на темплейті AlN, 

релаксують завдяки формуванню дислокацій невідповідності, а надгратки, 

вирощені на темплейті GaN, релаксують завдяки утворенню тріщин. Різниця 

пояснена різним впливом залишкових деформацій в системі GaN-

буфер/темплейт на рівень деформацій в надграточних шарах при їх осадженні. 

При цьому виявлено новий канал релаксації пружних деформацій, обумовлений 

зміною товщини шарів яма-бар’єр в структурах GaN/AlN. Це ж встановлено в 

надгратках, вирощених на підкладках сапфіру.   

 

           В Інституті металофізики  Валентином Геннадійовичем Гаврилюком, 

Владиславом Миколайовичем Шиванюком і Сергієм Мироновичем 

Теусом у співпраці з Белою Дмитрівною Шаніною  з Інституту фізики 

напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова встановлено фізичний механізм водневої 

крихкості металів.  

 
Слайд (ІМФ) 

           Він полягає у підвищенні воднем густини електронних станів на поверхні 

Фермі і, відповідно, у  зростанні концентрації вільних електронів в околі 
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водневих скупчень на дислокаціях. Як наслідок бар’єри знижуються, 

рухливість дислокацій зростає і відбувається локалізація пластичної 

деформації. Остання і призводить до явища крихкого руйнування. Проведені 

дослідження дозволили висловити ідею щодо конструювання водневостійких 

аустенітних сталей, яка полягає у додаванні до сталі таких елементів, які 

спроможні прийняти електрони, тобто акцепторів, щоб зменшити кількість 

вільних. В результаті розроблені нові марки сталей і отримано патент України. 

           На слайді ліворуч зверху показано густина електронних станів як 

функція концентрації водню. Знизу ліворуч – модуль зсуву, який корелює з 

цією густиною. Перелік сталей демонструє, які елементи спроможні 

зменшувати концентрацію вільних електронів. Нарешті, справа показано, що 

збагачені цими елементами сталі збільшують поріг крихкого руйнування.  

           Хоча у наданому мені коментарі не сказано, проте, гадаю, що легування, 

як мінімум, не позначається на інших важливих властивостях розроблених 

марок сталі.   

 

           В Інституті теоретичної фізики найцікавішим у 2013 році визнано 

дослідження, проведене Олександром Олександровичем Єремком і вашим 

покірним слугою, яке стосується, як видно з назви, спінторонних властивостей 

немагнітних структур, зокрема таких, потенціал яких має спіральну складову.  

 
 

Слайд (ІТФ) 

           Якщо ж детальніше, то скажу, одним з магістральних напрямів 

сьогоднішньої фізики конденсованого стану є дослідження різноманітних 
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систем, в яких основну роль у процесах переносу, запису та обробки інформації 

грає не заряд, а спін електрону. Це пов’язано не тільки з можливістю їх 

використання у приладах, а й низькою енергоємністю відповідних пристроїв. 

Тому велику актуальність придбає дослідження механізмів спінової поляризації 

струму, що тече, як правило, крізь магнітні структури. Тим більший резонанс 

викликало нещодавнє спостереження неочікуваної значної спінової 

селективності електронів, що пройшли через шари впорядкованих молекул 

(переважно ДНК), які характеризуються киральною, тобто гвинтовою, 

симетрією. Природа цього явища була зрозуміла зразу і відносилась на 

відсутність у діючого на електрон потенціалу дзеркальної симетрії, проте 

конкретна причина з’ясована не була.  

           Через це в роботі, про яку мова, поставлена і без застосування теорії 

збурень розв’язана квантово-механічна задача про проходження електронів 

крізь потенціальні бар’єри скінченої ширини, поле яких має гвинтову симетрію. 

За врахування спін-орбітальної взаємодії знайдені хвильові функції електрону, 

а також розраховані величини, що характеризують досліджувану трансмісію, 

тобто коефіцієнти проходження і відбиття як функції параметрів бар’єру. 

Фактично вперше строго показано, що бар’єри, які не мають магнітної природи, 

тим не менш виявляють безумовні спінтронні властивості, оскільки частинка, 

долаючи їх, змінює напрямок свого спіну. Раніше вважалося, що для таких 

струмових ефектів підходять лише трансмітери з магнітним моментом. 

Знайдена взаємодія Рашби для таких структур, а також розраховані коефіцієнти 

відбиття і проходження та їх залежність від параметрів бар’єру та енергії 

налітаючих частинок. Отримані результати знаходяться у, як ви бачите, 

задовільній відповідності з наявними експериментальними даними, що 

стосуються проходження фотоелектронів через шари впорядкованих на 

підкладці молекул ДНК. Передбачено також ряд ефектів, які можуть бути 

перевірені експериментально. Зокрема, поворот спінової проекції є 

періодичною функцією довжини молекули, або кількості в ній пар основ.  

 

          У Головній астрономічній обсерваторії в рамках міжнародної кооперації з 

астрономами Женевської обсерваторії Петро Федорович Лазоренко на 

унікальному Великому телескопі в Чилі з надзвичайно великою точністю, яка 

відповідає точності  спостережень на радіоінтерферометрах з наддовгою базою, 

вивчив видимий рух зорі-карлика DE0823-49, обумовлений рухом Землі (нижня 

крива), та її, тобто цієї зорі, барицентричний рух, який відобразив існування 

навколо неї невідомого об’єкта – екзопланети. Вдалося визначити її параметри 

– орбіту, вагу тощо. Так, маса склала 28 мас Юпітера і тим самим відкрита 

екзопланета є найважчою серед відомих, період обертання навколо зорі 

дорівнює 246 дням, тобто сумірний з Земним, а відстань до зорі 0.36 

астрономічних одиниці (нагадаю, що астрономічна одиниця відстані – це 

середня відстань Землі до Сонця). 
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Слайд (ГАО) 

           Як ви знаєте дослідження і відкриття нових екзопланет є однією з 

нагальних проблем астрономії, серед яких, за загальними сподіваннями, 

нарешті виявиться планета, схожа на нашу Землю і, не виключено, з ознаками 

життя на ній. Ще нещодавно кожна нова екзопланета ставала досягненням 

світової науки, тепер же їх відомо кілька сотень і деякі дійсно нагадують 

Землю.  

    

           В Інституті магнетизму, як і минулого року, продовжилися пошуки і 

дослідження ефектів, обумовлених обмінною релаксацією, теорія якої рівно 30 

років тому розвинута Віктором Григоровичем Бар’яхтаром. Тепер він разом 

з Борисом Олексійовичем Івановим і Віктором Івановичем Бутримом, який 

працює у Симферопольському університеті ім. В.І.Вернадського, з’ясували, як   

відновлюються величини підграткових намагніченостей після дії на 

двопідгратковий феримагнетик фемтосекундного лазерного імпульсу, що дуже 

швидко виводить спінову систему з рівноваги. При цьому це відбувається на 

таких малих часах, що можна говорити про становлення нового напряму у 

фізиці магнетизму – фемтосекундний магнетизм.  
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Слайд (ІМаг) 

 

           Трохи про історію, яка почалася приблизно 15 років тому, коли із 

застосуванням фемтосекундних лазерів вдалося локально придушити 

намагніченість, тобто фактично зменшити її від номінального значення до нуля. 

З цього випливало, що якщо ви хочете описати наступну еволюцію, то вона 

має, насамперед, включати поздовжню релаксацію, а не поперечну, яка тільки і 

враховується стандартним рівнянням Ландау-Ліфшиця. Довгий час ефект 

придушення пов’язувався з локальним нагрівом, що не можна було виправдати 

розрахунками. Водночас, як згадувалося, Віктор Григорович Бар’яхтар 

знайшов додаткові релаксаційні доданки до рівняння Ландау-Ліфшиця, які 

можуть описати поздовжню еволюцію намагніченості багатопідграткових 

магнетиків після виходу останньої з рівноваги. І в принципі, такі дослідження 

могли б розпочатися на десь на 10 років раніше, проте сталося, як сталося.    

           Тільки у 2011 році, коли у сплаві гадолінію, який є феромагнітним, була 

спостережена нетривіальна еволюція, а лазерним імпульсом не тільки 

змінювали модулі, а й напрямок однієї з підграток, названі теоретики 

звернулися до подібної задачі. Наскільки я зрозумів, при вивченні еволюції 

спінів за рівнянням Ландау-Ліфшиця з релаксацією Бар’яхтара, деякий 

нерівноважний стан вважається початковим, а далі треба розв’язувати повну 

систему рівнянь, кількість яких шість, Ландау-Ліфшиця і з обмінною, і 

релятивістською релаксаціями. Так от, надшвидка еволюція вектору 

антиферомагнетизму забезпечується саме обмінною релаксацією, яка має 
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осциляційний характер. Показано, що при правдоподібних припущеннях щодо 

величин відхилення магнітного моменту від рівноваги, ці осциляції в системі 

визначаються обмінною константою, тобто мають відповідні частоти. 

Осциляції дійсно спостерігалися експериментально з періодом порядку 0.3 

пікосекунд і не знаходили жодного пояснення.       

           Якщо підсумовувати цей результат, то можна обґрунтовано припускати, 

що В.Г. Бар’яхтаром і Б.О. Івановим закладені підвалини нового напряму у 

фізиці магнітних явищ, коли магнітний момент, зберігаючись за величиною, не 

заважає еволюціонувати намагніченостям підграток, які можуть змінюватися 

сильно і швидко.  

 

           В Інституті прикладних проблем фізики і біофізики  Володимиром 

Олександровичем Соколовим здійснено керування спектральним складом 

лазерного випромінювання в режимах як автомодуляції ширини спектру, так і 

автоколивань довжини хвилі.  

 
 

Слайд (ІППФБ) 

 

           Згаданого керування вдалося досягнути шляхом використання 

спеціального нелінійного обмежувача фототермохромного типу (органічні 

матеріали + барвники) на основі наведеного поглинання. На рисунку зліва 

показаний один з варіантів створення нелінійного обмежувача, який фактично є 
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плівкою, що розміщена на робочій поверхні масивного дзеркала і може швидко 

відводити тепло з опроміненої плівки. Проведені дослідження 

продемонстрували, що поведінка спектру лазера після «включення» 

нелінійного обмеження має коливальний характер. Як приклад на рисунку 

справа показані коливання ширини спектру, які, звичайно, спостерігаються при 

відносно малій потужності і можуть тривати хвилинами. Відсутність провалів у 

спектрах, коли вони розширюються, вказує на те, що затемнення обмежувача 

центральними модами також має носить коливний характер. 

           Пріоритет визнаний не публікацією, а через отримання двох патентів 

України та поданням ще трьох заявок.  

  

           Цьогорічний результат МЦ “Інституті прикладної оптики” спирається на 

запатентований у 2005 році так званий ваговий метод синтезованих фазових 

об’єктів для розпізнавання образів, розроблений у лабораторії цифрової оптики 

інституту під керівництвом Олександра Васильовича Кузьменка. У звітному 

році цей метод експериментально апробований у лабораторії фотоніки 

університету Чосан (Південна Корея) та в Інституті фізики НАН України на 

оптико-цифрових кореляторах сумісного перетворення Фур’є та Ван дер 

Люнга, про що йдеться у двох публікаціях і двох доповідях на Міжнародних 

конференціях.  

 
Слайд (ІПО) 
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Важко, маю на увазі себе, кваліфіковано розповісти про запропоновану 

методику, але можу сказати, що її суть полягає у заміні амплітудних об’єктів 

розпізнавання зображень, що подаються в оптико-цифрову систему, на фазові 

об’єкти, розраховані за спеціальним Фур’є-перетворенням. Метод дає змогу: 

–     спростити критерії та процедуру розпізнавання; 

– отримувати уніфікований сигнал розпізнавання незалежно від 

об’єкту: 

– покращати співвідношення сигнал/шум у кореляційному сигналі на 

20-30 децибел.      

           При цьому суттєво, що ці дослідження були підтримані як 

Спеціалізованим підприємством «Голографія», так і дослідницьким фондом 

Університету Чосан. 

 

           У Фізико-технічному інституті низьких температур В’ячеславом 

Дмитровичем Філем з співробітниками прямими вимірюваннями, можна 

сказати, відкрито існування п’єзомагнетизму у сполуці FeSe, яка цікава, 

насамперед, тим, що є надпровідником з відносно нової групи так званих 

залізовмісних високотемпературних надпровідників.   

 
Слайд (ФТІНТ) 

 

           Якщо детальніше, то виконувалися експерименти, коли у кристал 

вводиться пружна поперечна хвиля. Зрозуміло, що зміщення іонів породжують 
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відповідну електромагнітну хвилю, яка може випромінюватися і фіксуватися 

зовнішньою антеною. Сам процес розповсюдження такої змішаної хвилі в 

кристалі добре відомий (зокрема, так описуються поляритони), але специфіка 

даного випадку у тому, що ми маємо справу з металом, а отже треба долучати 

електронну підсистему. А вона у FeSe характеризується не тільки зарядом, а й 

спіном, що у попередніх роботах до уваги не приймалося. Мова йде про 

можливі наслідки магнітного, а точніше – антиферомагнітного впорядкування у 

вихідній структурі. Воно може бути стаціонарним, а може динамічним і за 

походженням мати п’єзомагнітну природу, що й припустили автори. Фактично 

йдеться про відносний внесок двох доданків у рівнянні для Еу, і другий 

виявився більш суттєвим. Але він вимагає присутності у даній речовині 

далекого впорядкування, що експеримент не виявляє (нема насичення на лівому 

рисунку), з чого робиться висновок про п’єзомагнітну природу ефекту. Правда, 

присутність спінових – антиферомагнітних – флуктуацій доведена, тобто можна 

говорити, як мінімум про ближній порядок, що відповідає загальній ідеології їх 

існування у ВТНП. 

           Проведені вимірювання дозволили визначити п’єзомагнітний модуль, а 

також провести дослідження у надпровідному стані, які засвідчили: 1) що 

надпровідність і п’єзомагнетизм співіснують, і 2) що визначена густина носіїв в 

цій сполуці 1019 співпадає зі знайденою іншими методами.  

          

           Інститут радіофізики і електроніки представив цього року як основний 

результат створення Андрієм Вікторович Бровенком, Петром 

Миколайовичем Мележиком і Анатолієм Єфимовичем Поєдинчуком  

нового чисельно-аналітичного методу розв’язання спектральних задач для 

визначення власних коливань а також задач розсіювання електромагнітних 

хвиль, що під довільним кутом падають на плоский магнітоелектричний шар. 

При цьому враховується, що діелектрична і магнітна сприйнятливості 

останнього є функціями координати, яка визначає його товщину.            

          Подібні задачі виникають в радіофізиці при синтезі різноманітних 

радіопоглинаючих і радіопрозорих  покриттів, частотно-селективних екранів, 

дзеркал тощо, вивченні ефектів підповерхневої радіолокації, створенні приладів 

неруйнівного контролю об’єктів промисловості і будівель. А останнім часом 

роль таких досліджень зросла через розвиток нанотехнологій і можливістю 

застосування елементів з тонкоплівковою будовою, нових ліній затримки, 

підкладок для антен, оптичних діодів, сенсорів, модуляторів.     

           Ви бачите доволі насичений формулами слайд, який за відведені пару 

хвилин важко прокоментувати у деталях, проте можна стверджувати, що 

зроблено суттєвий крок у розумінні тих процесів, а вони є актуальними для 

використання, коли треба досліджувати резонансні ефекти, що супроводжують 

взаємодію електромагнітних полів з просторово неоднорідними середовищами, 

зокрема шаровими, а також періодичними. Насамперед, це важливо, коли їх 

спектр містить заборонені зони, а самі структури – дефекти періодичності, що 

спричинює появу у цих зонах резонансів. Подібні ситуації притаманні, зокрема, 

фотонним кристалам. 
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Слайд (ІРЕ) 

 

           Автори дали роз’яснення на шести сторінках щодо суті методу, який 

спирається на задачу Коші для рівнянь Франческо Ріккаті, але я не буду на них 

зупинятися, бо це непросто. Скажу лише, що для заданих залежностей 

матеріальних констант від просторової координати вдалося розв’язати низку 

задач – знайти дисперсійні рівняння, власні частоти, зрозуміти основні фактори 

формування заборонених зон та сформулювати умови появи в них резонансних 

частот. Головне – запропонований метод дає змогу розв’язувати обернені задачі 

розсіяння, для яких, наскільки я зрозумів, ефективних методів не існувало, а 

асимптотичні методи не дають необхідної точності. Тим самим мова йде про 

чисельно-аналітичний метод для вивчення численних хвильових процесів.  

 

           У Радіоастрономічному інституті цього року вперше задетектовані 

позаімпульсні компоненти у випромінюванні пульсару В0809+74. Це зроблено 

під керівництвом Олександра Олександровича Коноваленка на 

Українському радіотелескопі УТР-2.  
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Слайд (РАІ) 

 

           Треба почати з того, що в останні роки ми неодноразово згадували про 

удосконалення цього унікального астрофізичного інструменту. І ось, нарешті, 

ми маємо ще один доказ його справді великих можливостей. Завдяки високій 

чутливості, неперевершеній роздільній здатності та широкому динамічному 

діапазону вимірювань, спостережено нове астрофізичне явище – позаімпульсне 

радіовипромінювання цього пульсару. Все це демонструється на екрані. Зверху 

зліва ви бачите динамічний спектр випромінювання – частоту як функцію фази 

обертання, або часу, при цьому інтенсивність сигналу визначає яскравість. 

Видно головний імпульс і так званий передімпульс. Чорні смуги – це, як 

пишуть автори, випромінювання радіостанцій, але вони не породжують спектр.  

           Нижче показані перерізи 24-х частотних смуг з шириною 1 МГц в 

діапазоні 8-33 МГц кожна, які показані у співвідношенні сигнал/шум. Праворуч 

– те ж саме, але у збільшеному масштабі, завдяки чому чітко простежуються 4 

додаткові компоненти. Саме вони і відповідають раніше невідомим частотам 

випромінювання пульсару. За думкою авторів, спостережені частоти 

відображають такі особливості магнітосфери пульсару, які мають бути 

враховані при побудові моделей релятивістської магнітоактивної плазми, що 

існує поблизу нейтронних зірок.   
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           В Інституті іоносфери Ігорем Феліксовичем Домніним з Дмитром 

Володимировичем Котовим та Леонідом Феоктистовичем Чорногором, 

який працює в Харківському державному університеті ім. В.Н.Каразіна,  

вимірювалися величини варіацій густини іонів водню в атмосфері. Виявляється, 

що це надзвичайно важлива інформація, оскільки саме легкі іони надзвичайно 

чутливі до змін, які відбуваються в різних шарах атмосфери і які викликані 

інтенсивністю іонізуючого випромінювання Сонця.  

 
Слайд (ІІ) 

 

           Найбільш цікаві результати стосуються мінімуму 23 циклу сонячної 

активності, за яким за свідченнями авторів, спостерігають фахівці багатьох 

країн світу, а саме: кілька груп протягом останніх років накопичують дані про 

це екстремальне явище, коли атмосфера характеризувалася надзвичайно 

затяжним охолодженням. 

           Аналіз отриманих даних щодо поведінки  відносної концентрації іонів 

водню продемонстрував, що жодна з наявних моделей іоносфери не описує 

спостережені радаром Інституту іоносфери варіації (зелені лінії), що особливо 

наочно демонструють дані для весняного і осіннього рівнодень 2009 року у 

порівнянні з червоним пунктиром, побудованим на основі останньої версії 

відповідної моделі. Як видно, дані радару практично у п’ять разів перевищують 

модельний розрахунок (просторово-часовий характер відмінностей добре 

простежується на кольорових кривих відносної концентрації водню). Водночас, 



 24 

здійснені вимірювання корелюють з американськими, отриманими за 

допомогою супутника для екваторіального регіону (на малюнку праворуч), за 

якими домінування іонів кисню змінюється домінуванням іонів водню. Тепер у 

кооперації з американцями проводиться більш уважне вивчення даних обох 

досліджень на предмет удосконалення моделей іоносфери, які б давали змогу 

описувати подібні явища.   

  

           У Донецькому фізико-технічному інституті Володимиром 

Миколайовичем Криворуччком та Володимиром Юрійовичем Таренковим 

експериментально і теоретично досліджено надпровідність нанокомпозиту, 

який складається з двощілинного надпровідника MgB2  і манганіту LaSrMnO3. 

Останній характеризується магнітним впорядкуванням і ефектом колосального 

магнітоопору. При такому об’єднанні виникають цікаві ефекти.  

 
Слайд (ДонФТІ) 

 

           Так, методом андріївського відбиття вдалося встановити, за яких вагових 

співвідношень між компонентами отримані нанокомпозити є надпровідними. 

При цьому надпровідні зразки демонстрували не дві, а три щілини. Дві, що 

відповідають надпровідній сполуці MgB2, є посиленими, а третя, причому 

найбільша, виявилась новою. Було доведено, що всі три щілини зникають при 

одній температурі, але якщо користуватися канонічним співвідношенням БКШ 

для щілини і критичної температури, то остання мала б сягати 120 К, але, 
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насправді, вона, визначається температурою надпровідного переходу у MgB2, 

або приблизно втричі менша.  

           Основні характеристики композитів досить природно пояснюються на 

основі теорії перколяції через появу у манганіті надпровідних властивостей 

внаслідок ефекту близькості, коли у не надпровідному матеріалі з’являється 

надпровідна область, що експоненціально спадає за відстанню від границі. Але 

нетривіальною особливістю даного композиту є те, що у MgB2 куперівські пари 

мають нульовий спін, а у манганіті вони через його магнітне впорядкування 

мають спін, рівний одиниці, а отже спарювання відбувається у триплетному 

стані. І щоб обидва типи пар могли утворювати спільний конденсат, у манганіті 

вони мають мати ще й орбітальний момент, протилежний до напрямку спіну, 

щоб сумарний момент пари дорівнював би нулеві. Іншою мовою, надпровідна 

сполука MgB2 породжує у манганіті фактично високотемпературну 

надпровідність з анізотропним параметром порядку. Отримані у ДонФТІ 

результати, на мою думку, важливі, бо направлені на створення принципово 

нових матеріалів з високою температурою надпровідного переходу. 

Залишається, правда, поки що нерозв’язаною проблема створення у манганіті 

такого фазово-когерентного стану, щоб не тільки його щілина, а й критична 

температура була високою. 

 

           В Інституті фізики гірничих процесів під керівництвом Володимира 

Герасимовича Гриньова та Геннадія Петровича Старикова запропоновано 

спосіб визначення викидонебезпечності вугільних пластів.  

 
Слайд (ІФГП) 



 26 

           Практично вся інформація подана на слайді. За відомими часами 

фільтраційного і дифузійного масопереносів метану у вугіллі встановлена 

величина, яка дозволяє судити про викидонебезпечність вугілля. Це дало змогу 

створити Пристрій для вимірювання ефективної дифузії газу у вугіллі та 

проведені їх випробування. Таким приладами забезпечені шахти «Комсомолець 

Донбасу» та ім. О.О.Скочинського. 

  

           В Інституті фізики конденсованих систем Тарас Михайлович Брик з 

співавторами, що представляють кілька країн, методом молекулярної динаміки 

дослідив структурні, електронні та динамічні властивості рідкого рубідію. При 

цьому розрахунки проводилися для умов, тобто температур і тисків, що 

відповідають експериментальним. Моделювання проводилося для системи з 

300 взаємодіючих частинок у семи термодинамічних точках.  

 
Слайд (ІФКС) 

 

           Якщо говорити про результати, оприлюднені у високо престижному 

журналі Phys. Rev. Lett., то показано, що при високих тисках електронна 

підсистема металевої рідини починає відчувати положення остовів атомів, що, 

в свою чергу, обумовлює часткову локалізацію електронів.  

           З аналізу обчислень зроблено висновок, що при високих тисках хвильові 

функції валентних електронів стають подібними до d-функцій, що можна 

трактувати як локалізацію. Остання позначається на коефіцієнті дифузії і 
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швидкості звуку.  При малих тисках її зростання співпадає з експериментально 

виміряним, а потім воно уповільнюється. Знайдено, що зміни, які 

спостерігаються  у швидкості звуку, корелюють зі змінами в електронній 

підсистемі, що дає підстави говорити про фазовий перехід «рідина-рідина», 

ініційований перебудовою електронної структури, або ефективних радіусів 

електронних станів. Деякий стрибок дійсно простежується на кривих 

залежності об’єму від тиску. 

           При всій щирій повазі до отриманих результатів, а також журналу їх 

опублікування і без будь-якої критики, хотів би зауважити, що, на мій погляд, 

автори мали б відповісти на загальне питання, чому при зближенні атомів 

електронна підсистема зазнає або може зазнавати ознак локалізації, навіть 

часткової, оскільки, скажімо, модель Хаббарда, ювілей якої відзначається, 

вчить про прямо протилежне. Хоча, припускаю, я не все зрозумів, і, насправді, 

мова йде лише про інтерпретацію зміни характеру хвильових функцій, до яких 

внесок d-станів зростає.           

 

           В Інституті електронної фізики Олександр Олександрович Боровик з 

колегами з Університету Дрейка (США) дослідили функції електронного 

збудження автоіонізаційних станів (4p55s2)2P3/2,1/2  та (4p4d2)4P1/2,3/2,5/2 у тому ж, 

як не дивно, атомі рубідію. Дослідження стали заключними в серії робіт, 

присвячених вивченню явища автоіонізації в лужних атомах.   

 
Слайд (ІЕФ) 
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           Виміри проводились з енергетичним розділенням 0.2 еВ, тоді як 

розрахунки здійснювались з повним врахуванням релятивістських ефектів, 

тобто спін-орбітальної взаємодії. Задовільний збіг теорії з експериментом 

дозволив ідентифікувати складну резонансну структуру перерізів збудження. 

Порівняння з відповідними попередніми результатами для Na, K, та Cs, 

показало, що при порогові максимуми у перерізах збудження є індивідуальною 

особливістю кожного атому. Як висновок, дослідники вважають, що збудження 

найнижчих автоіонізаційних станів атомів лужних металів можна вважати 

непогано вивченими як теоретично, так і експериментально. 

 

           У НТЦ “Реактивелектрон” продовжувались пошукові роботи з метою 

удосконалення п’єзокерамик на основі карбідів урану, торію, бору, які 

використовуються як матеріали активної зони ядерних установок. Тугоплавкі 

сполуки високої степені чистоти є також базовими елементами для 

виготовлення підкладок силових електронних систем. Володимиром 

Сидоровичем Поліщуком, Юрієм Олександровичем Алеховим і Олексієм 

Миколайовичем Пересадченком вдосконалено виробництво магніто-

образивних порошків для кінцевої обробки поверхні виробів різного 

призначення. 

 
Слайд (Реактивелектрон) 
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           Отримані матеріали пройшли випробування в Україні, Білорусі, 

Швейцарії, а потім були впроваджені на одній з швейцарських фірм, на 

підприємстві «Полімаг» в Білорусі. За оцінками спеціалістів нові порошки не 

мають аналогів в світі. Є сподівання на об’єм експорту до 350 тис. грн../рік. 

Вже підписано договір з «Мотор-Січ» щодо обробки лопаток газотурбінних 

двигунів.  

           На основі розробленої технології здійснюється виготовлення установки 

для абразивної обробки металевих виробів складної геометричної форми. 

2 

           На цьому фактично основна, а тільки такою може бути наукова частина 

звіту, фактично  вичерпана. Водночас, бажав би для порівняння доповнити її 

світовими досягненнями. 

           За традицією користуюся рейтингами журналів «Science» або «Nature». 

Зразу попереджу, що практично в усіх десятках більшість місць посідають, 

скажімо так, біомедичні досягнення, які я не можу коментувати фахово, тому 

буду інформувати за їх викладом у прес-релізах. 

           – Першою, визнана імунотерапія онкологічних захворювань. При цьому 

пишеться, що минулий рік став поворотним і мають місце принципові прориви. 

Зокрема, зусилля по мобілізації імунної системи на боротьбу з пухлинами 

досягли значного успіху і винайдені протиракові вакцини та спеціально 

синтезовані антитіла, які її стимулюють на руйнування ракових клітин. Вже є 

клінічні результати з позитивними прикладами. 

– Другим у списку значиться генетична мікрохірургія – спосіб 

редагування генів за допомогою ферменту, який може встановити 

послідовність генів в ДНК, якщо відома комплементарна РНК. Цим методом 

встановлені послідовності генів пацюків, дріжджів, деяких червів та клітин 

людини. З цього випливають прямі наслідки щодо розуміння функцій генів та 

послідовності їх включення в біологічні процеси.  Головне тепер – навчитися 

коректувати гени і, більше того, їх заміняти. 

           –  На третьому місці метод візуалізації тканин головного мозку, який 

робить їх прозорими, як скло, шляхом заміни молекул ліпідів прозорими 

гелями. Це дозволяє стежити за роботою окремого нейрону, не збурюючи його.       

           – На четвертому місці вперше отримані ембріональні стовбурні клітини 

людини, що вдалося зробити шляхом додавання до клітки кофеїну перед тим, 

як до неї вноситься яйцеклітина. Кофеїн стримує розвиток останньої до тих пір, 

поки вона не отримає нове ядро.   

           – П’ятим світовим результатом визнано вирощування з плюропотентних 

стовбурних клітин міні-органів – клітин серця, волосся, зубів, печінки і навіть 

мозку.        

           – На шостому місці встановлення телескопом «Фермі» джерел космічних 

променів з гігантських спалахів наднових, якими зорі завершують свою 

еволюцію.   

           – Сьоме місце віддано новим фотоелементам на основі більш дешевого 

ніж кремній перовскіту. Хоча за ефективністю вони ще не найкращі, їх 
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використання значно вигідніше з економічної точки зору. Особливо це 

стосується панелей сонячних батарей для обігріву приміщень. 

           – Наступне, восьме, місце посіли результати експериментів з доказів 

відновлення пам’яті під час сну за рахунок вимивання з мозку шкідливих 

речовин, що накопичуються з час нормальної життєдіяльності.    

           – Дев’ятим стоїть доведення значущості мікробіома для здоров’я, що є 

суттєвим кроком на шляху до персоніфікованої медицини майбутнього. 

           – Нарешті, на десятому, але дуже приємному для будь-якого дослідника 

місці, знаходиться встановлення структури антитіла, за допомогою якого 

організм бореться з застудними захворюваннями, що є вкрай важливим для 

кількох напрямів фармакології. 

  

           Дивлячись на оголошений список в цілому, можна помітити, що на цей 

раз редколегія «Science», схоже, відобразила сталі тенденції посилення наук 

про життя в спектрі всіх наук. Це природно, бо такі науки мають прямі 

практичні застосування через покращання здоров’я, у чому люди зацікавлені 

найбільше. І тепер фінансування науки в світі таке, що на дослідження в 

області молекулярної біології витрачається половина усіх розходів на науку. І, 

як бачимо, результати не примушують нас довго чекати, про що, власне, і 

говорить оголошена десятка.  

           Водночас, мені здалося, що дуже цікавим у минулому році було ще таке: 

           – Відкрита галактика, що існувала, коли Всесвіту було лише 700 

мільйонів років. Тобто зафіксована найстарша за віком галактика, вона ж і 

найдальша від нас, бо знаходиться на відстані 30 мільярдів світових років. 

Нововідкрита галактика є найближчим свідком космічної історії, яка почалася 

після Великого вибуху. Її дослідження таять ще багато загадок. 

           – У квітні 2013 року (в PRL) вперше вдалось виміряти спектр шарової 

блискавки. Китайські молекулярщики, вимірюючи спектральні лінії атмосфери, 

побачили шарову блискавку і направили на неї спектрограф. При вимірюванні 

вона пролетіла над Землею десь 10 м, і вистачило часу, щоб досить детально 

записати її спектр. Виявилось, що найбільш характерними в ньому є лінії 

кремнію, заліза і кальцію. Там же в роботі запропонована модель народження 

такої блискавки, яка є наслідком удару звичайної блискавки по  ґрунту, де, як 

правило, багато кварцу SiO2, з якого і виділяється кремній. 

           – Знайдено новий – третій – радіаційний пояс навколо Землі. Це зона в 

магнітосфері з вкрай великим вмістом заряджених частинок високої енергії. Всі 

три пояса зазнають впливу сонячних бур і космічної погоди. При цьому, якщо 

внутрішній і зовнішній пояси є завжди, то новий існував 4 тижні, після чого був 

зруйнований міжпланетною ударною хвилею, що йшла від Сонця. Але фахівці 

не сумніваються, що він поступово відновиться і вже назвали його поясом ван 

Аллена, за дослідником, який відкрив перші два. 

           – З великою точністю зареєстровані дімери молекул води в атмосфері, 

об’єднаних завдяки  водневим зв’язкам. Саме на дімери тепер відносять велику 

частку поглинання сонячного світла атмосферою. Попередні дослідження 

довели, що його поглинається більше, ніж дає відомий склад атмосфери, і вже 
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були розрахунки, що існування діверів не виключене. Але тільки у лютому 

минулого року з’явилася відповідна експериментальна робота. Справа в тому, 

що не СО2, як вважається, є основним парниковим газом, а молекули Н2О, тому 

вплив води на клімат є найвагомішим. 

           – Отримання фізиками ЦЕРНу великої кількості – 80 –  атомів 

антиводню і переміщення їх на відстань майже три метри від місця 

народження. Тепер ставиться задача перевірити, чи відрізняється його спектр 

від спектру водню. 

           – В журналі PRL з’явилося повідомлення, що електропровідність 

титанату стронцію зростає у 400 разів, якщо його помістити на світло. Це дає 

змогу підвищити ємність запам’ятовуючих пристроїв і швидкість запису-

зчитування.  Цікаво і ще не пояснено, чому поміщений на яскраве світло 

приблизно на 10 хвилин матеріал потім у темряві демонструє у сотні разів 

більшу провідність, причому це зберігається кілька днів. Як би не було, у 

стандартній комп’ютерній пам’яті інформація зберігається на поверхнях чипів 

або дисків.  Якщо ж матеріал має залишкову і велику провідність, інформація 

може зберігатися в об’ємі, що суттєво збільшує пам’ять. Пошуки природи 

ефекту продовжуються.  

           – А 17 березня вже поточного року сталася подія, про яку говорять як 

про сенсаційну, – відкриття реліктових гравітаційних хвиль. 

 

           На цьому планував закінчити з науковою частиною звіту, але цього року 

вперше, принаймні на моїй пам’яті, журнал «Nature» склав список очікуваних 

наукових досягнень наступного року. Він короткий, тому оголошу його, щоб  

кожний  міг порівняти свої власні дослідження з світовими.  

           – Першим прогнозом є трансгенні мавпи. Кілька груп готуються 

створити приматів з імунодефіцитом та порушеннями функцій головного 

мозку. Незважаючи на можливі етичні проблеми, такі тварини набагато 

зручніші для пошуків нових шляхів у лікуванні.  

           – В листопаді світ чекатиме першої посадки Європейського космічного 

апарату «Розетта» на комету Чурюмова-Герасименко, про що приємно 

повідомити. Крім того, індійська місія у вересні досягне Марса. 

           – Продовжаться і, можливо, добіжать кінця дослідження безпосереднього 

зв’язку головного мозку з зоною паралічу.   

           – Знову медицина і мають бути створені нові протиракові вакцини. 

           – Важлива доповідь має бути представлена щодо змін клімату. 

           – Мають бути оприлюднені дані щодо розподілу у Всесвіті фотонів, які 

поляризовані космічним фоновим випромінюванням. Ці дані вже зібрані 

супутником Європейського космічного агентства і за очікуваннями дадуть 

відповідь на процеси інфляції після Великого вибуху. Проте, наскільки я 

розумію, ці надії вже виправдалися, хоча і в інший спосіб.  

           – В Японії почнуться перші клінічні випробування з використанням 

стовбурних клітин, хоча швидких результатів чекати не можна. А американці 

оголосили про використання тих же клітин для лікування сліпоти, коли введені 
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стовбурні клітини мають перетворитися на здорові спеціалізовані, а сліпі, які 

раніше вважалися невиліковними, прозріють.  

           Як бачимо, і прогнози стосуються, в основному, біології. Проте, як 

одного разу висловився видатний теоретик Фрімен Дайсон: «То, что 

предсказуемо, не наука». Може, когось це заспокоїть. 

           Щоб завершить цю тему, нагадаю, про що говорив впродовж останніх 

років: наша наука за структурою суттєво відрізняється від світової, де, а це 

стосується практично всіх розвинутих країн, 35-40% складають науки про 

життя. Ми ж зосереджені на точних науках, коли більше 30% приходиться на 

фізику, приблизно 20% – на хімію, 10% – на матеріалознавство, 7.5% – на науки 

про Землю, 5% – на математику. Немає сумніву, що майбутні реформатори 

нашої науки враховуватимуть подібні дані, і ми маємо мати аргументи щодо 

можливих набігів на нашу територію. 

           Нарешті, ось як ЮНЕСКО бачить основні завдання світової науки на 

найближчі 10-15 років: 

           –  здорове суспільство (медицина, проблеми старіння, генотерапія); 

           – революція мислення (нейронауки, психіка, пізнання і можливості 

мозку); 

           – глобальне управління (дно океану, продовольство, водні ресурси, 

транспорт); 

           – навчання (грамотність, нові технології математичної і технічної освіти); 

           – «зелена» економіка (відновлювана енергетика, клімат); 

           – віртуальний світ (нанотехнології, квантові обчислення, робототехніка); 

           – суспільство (демократія, міжнаціональна етика, ГМО, наукова 

політика). 

           Начебто, знову фізики не дуже багато, проте про її використання через 

застосування фізичного мислення і фізичних підходів можна говорити у 

кожному пункті. 

           З цього приводу, гадаю, буде цікаво навести цитату з нещодавнього 

інтерв’ю видатного голландського теоретика, Нобелівського лауреата Джерарда 

т’Хоофта, яке мені передав В.П.Гусинін. Там стосовно перспектив фізики є такі 

слова: «Главная проблема в том, что физика пережила период слишком 

больших успехов. На кривой научных открытий был гигантский пик, которому 

теперь очень сложно соответствовать. Сейчас мы на плато, и что будет дальше, 

не знает никто. Может вдохновение придет к нам из смежных дисциплин. К 

примеру, в астрономии происходят невероятные вещи – открытие экзопланет 

огромный прорыв, и в один прекрасный день мы можем открыть на одной из 

них жизнь. Чрезвычайно быстро развиваются биология и генетика, которые 

заняли лидирующее положение. Но впереди постепенный сдвиг, воображение 

захватят другие науки, и в физике появится что-то интересное, а её 

популярность вернется.» І далі, відповідаючи на питання щодо можливого 

кінця фізики, він зауважив: «В физике есть процветающие области, вспомним 

хотя бы физику конденсированного состояния – мы регулярно создаем новые 

материалы, о которых не могли и мечтать. Словом, я не думаю, что физика на 

пути к концу». Так що й ми залишатимемося оптимістами.   
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           Моє головне завдання як академіка-секретаря звітувати про роботу Бюро 

відділення, в якій основною ланкою є організаційна і допоміжна, а саме: 

відпрацювання документів, проведення конкурсів, підготовка довідок, поточні 

справи.  

           Бюро розв’язувало багато термінових, як правило, задач, основна з яких – 

це сприяння діяльності установ відділення у проведенні фундаментальних і 

прикладних досліджень, про результати яких, я, власне, і говорив. Але робота 

Бюро відбувалася на фоні подій в країні і в світі. 

          Не хотілося згадувати Росію, але не можу не утриматись, щоб не сказати, 

що однією з несподіваних і гучних подій у науковому житті України і нашої 

академії не може не вважатися реформа всього її наукового господарства і 

об’єднання під дахом РАН трьох академій – власне РАН, сільськогосподарської 

і медичної. Фактично РАН в старому і схожому на наш вигляді ліквідована, а 

інститути всіх академій – їх 1007 – підпорядковані новій структурі – 

Федеральному агентству наукових організацій, яке все і вирішує, і інститути 

тепер мають таке ж відношення до академії, як «Комсомольська правда» до 

комсомолу. Під гаслами неефективності, архаїчності та монополізму, якому 

треба протиставити альтернативні структури, РАН кардинально перебудована – 

позбавлена всієї власності і фактично перетворена на академічний клуб, вплив 

якого на наукове життя значно зменшився. Як це позначиться на науці, ніхто 

точно не знає, проте немає експерта, який би висловив позитивний прогноз. І 

ми розуміємо, що за лаштунками проведеної реформи маячить та ж фігура 

В.В.Путіна. 

           Звичайно, такі непередбачувані нововведення не могли не збурити 

українську академічну спільноту, яка почала жваво обговорювати можливі 

сценарії розвитку ситуації у нас. Як завжди, ми запізнюємось, бо ті чи інші 

спроби реформування НАН України з боку вищестоящих органів можуть 

випереджати будь-які наші благі наміри. Про реформи говорять всі, кому не 

лінь, а ми продовжуємо проводити, вибачте, політику виживання і нічого не 

робимо в смислі реорганізації, не діємо на випередження. 

           Звичайно, все, що відбувається навколо академії і що з нею буде, всіх нас 

глибоко хвилює. Можна згадати свідоцтва геніального В.І.Вернадського, 150-

річчя якого ми відсвяткували рік тому і який дуже опікувався положенням 

науки і в Росії, і особливо в Україні, де фактично заснував академію, ставши її 

першим президентом. Так, наприклад, коли більшовики, прийшовши до влади, 

хотіли у 1919 році ліквідувати академію, створивши «Асоціацію наукових 

робітників», він писав: «Это была не смелость государственного человека, 

истекающая из строгого расчета и провидения грядущих событий, а смелость 

чиновника, основанная на незнании и непонимании окружающего».  

           Наведене висловлювання, актуальне сьогодні як ніколи, яскраво 

демонструє, що теперішня ситуація далеко не нова. Подібні протистояння 

наукового співтовариства і влади виникали неодноразово і в багатьох країнах, 

оскільки остання завжди, як пише той же В.І. Вернадський в «Очерках по 

истории Академии наук», вважає витрати на академію непотрібною розкішшю.  
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           Сучасна влада цього не заявляє – навпаки, підкреслюючи свою 

зацікавленість у науці, відповідними таємними діями, без консультацій з 

науковою громадою, насправді, поступає безвідповідально, сподіваючись, що 

все і так пройде, хоча адміністратори не повинні керувати науковим процесом.  

           Не хочеться про фінансування – нічого нового не скажу, але потрібно і 

задля підвищення настрою наведу такий історичний анекдот. Одного разу 

прусській король Фридрих ІІ Великий, який любив подискутувати, наприклад, з 

Ейлером або Вольтером, відвідав засідання Берлінської академії і серед інших 

задав академікам таке питання: «Чому бокали з шампанським звучать інакше, 

ніж бокали з бургундським?», на що президент академії з реверансом відповів: 

«При тому утриманні, ваша світлість, яке визначене Вами Вашим вченим, вони, 

на жаль, не мають можливості займатися подібними дослідженнями».               

           Не буде великим перебільшенням сказати, що ми є свідками й 

учасниками драми, коли академія наук поступово усвідомлює, що у 

попередньому вигляді її існування практично неможливе. Майже століття вона 

зберігала серце і душу української науки, створила десятки всесвітньо відомих 

наукових шкіл, досягла цілого ряду видатних успіхів – це незаперечно, це її 

актив. Академія продемонструвала дивовижну життєстійкість – за що окрема 

шана Борису Євгеновичу, але в умовах справжнього фінансового голоду, який 

академік В.Є.Захаров дотепно порівняв з голодомором, вона стала здавати 

позиції, занепадати, попри самовіддану роботу старшого і середнього поколінь 

вчених, бо молоді тікали за кордон. Зовнішні причини очевидні та відомі – 

керівництво країни по суті відсторонилося від проблем науки, а коли зрідка 

зверталося до них, то лише на предмет замовлення чогось «корисного» або 

прибуткового, повністю забуваючи про фундамент технологій та винахідництва 

– вільні пошукові дослідження без жодної прив’язки до будь-яких впроваджень. 

Визначальним став принцип: якщо ваше дослідження не приносить грошей 

(тільки ними вимірюється потенціал чого завгодно для «соціально-

економічного розвитку України»), то державі воно не потрібно, а, може, й 

шкідливо. Як результат – неможливість пересічного українського дослідника, в 

першу чергу експериментатора, конкурувати з його зарубіжними колегами.  

           Апологетам корисності можу також заперечити, що знання забезпечують 

проривні ідеї лише за певної густини, як космічна хмара перетворюється у зірку 

лише при досягненні критичної густини газу. В результаті, з’являються 

антибіотики, супутники, інтернет, смартфони, томографи тощо. Логіка ж наших 

чиновників свідчить, що держава взагалі не розуміє принципів функціонування 

фундаментальної науки і поступово сприяє її занепаду. Але не можна забувати 

й про внутрішні причини певного послаблення позицій академії – втрату нами, 

образно кажучи, контактів з оточуючим світом, який швидко змінюється, 

втрачаючи звичні для більшості зрілих науковців орієнтири.  

           Проте не все так однозначно, і Сергій Михайлович Рябченко звернув 

мою увагу на статтю директора Центру науки і технологій університету 

Колорадо Роджера Пілке «Соціальна функція науки», яка щойно, 27 березня 

ц.р., з’явилася в журналі «Nature», де з посиланням на відомого фізика і 

громадського діяча Джона Бернала та його працю тієї ж назви ще 1939 року 
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підкреслюється, що Національний науковий фонд США має фокусувати свої 

зусилля на таких дослідженнях, які (цитую) «перетворюють і покращають наше 

життя, сприяють розумінню світа, дають змогу створювати нові робочі місця». 

Звичайно, я не збираюсь сперечатись з шановним автором – кожний має право 

на свою точку зору, та й хто заперечує проти подібних цілей, але, на мою 

думку, жоден дослідник не обмежує наперед свої прагнення або цікавість 

такими умовами і хоче лише вивчити, зрозуміти, дійти до суті. І можу лише 

наголосити, що чим більше ми дізнаємось про світ, тим сильніші, тим ширші 

наші можливості. З іншого боку, ні для кого з нас не новина, чого від нас 

хочуть політики і суспільство в цілому. Тут є над чим думати і що 

обговорювати.    

4 

           Загалом же, з сказаного випливає неминучий висновок: в умовах 

голодної пайки академія вимушена провести певні зміни, але їх суть і глибина – 

питання важке і не риторичне. Насамперед, абсолютно очевидно, що спроба 

реформувати наукову сферу силами бюрократичного апарату приречена на 

провал (принаймні, якщо мати на увазі підняття рівня фундаментальної науки в 

країні, а не якісь формальні організаційні перестановки), тим більше що наші 

чиновники ніколи не відрізнялися високою якістю і професіоналізмом, хоча 

палкої любові до керування усім і усіма, а головне – грошовими потоками, у 

них не віднімеш. Спричинити руйнування структури НАН України – це 

державний злочин, бо інтелектуальний потенціал відновлюється надзвичайно 

довго, а приклад Гітлера, який фактично знищив Берлінську академію, що була 

на той час – 30-40-і роки минулого століття – найсильнішою в світі й досі не 

відновилася, має бути уроком для наших скорих на дії реформаторів. При 

цьому зверніть увагу, що економічний потенціал Німеччина підняла швидко. 

Можна також згадати неприкрите «державне» втручання у кібернетичні та 

біологічні науки бувшого СРСР, від чого ми й досі остаточно не оговталися. 

Отже, зменшення, а в ідеалі викорінювання бюрократії та її впливу на розвиток 

науки одна з важливих умов її відродження. 

           Треба якомога сильніше опиратися реформам, подібним до путінської, 

тим більше, що академія має досвід і приклади непокори владі. Водночас, не 

можна не приймати до уваги, що за більш як 20 років країна невпізнанно 

змінилася. Це може подобатись або не подобатись, але країна інша, а ми 

продовжуємо тримати єдиний лозунг – збереження того, що є. Звичайно, я 

можу помилятися і, скоріше за все, не будучи політиком, не бачу всіх 

підводних каменів і небезпек, проте залишаюся при думці, що найнебезпечніше 

для нас – стагнація, і ми не зможемо утримати невелику частину країни під 

назвою НАН України у незмінному вигляді. Зрозуміло, що ні наука, ні освіта – 

системи незамкнені, і не можуть не реагувати на події в країні, тому, якщо ми 

хочемо бути успішними, маємо теж змінюватись у оточуючому вируючому 

світі. Все буквально за Алісою Льюїса Керролла:  щоб залишатися на місці, 

треба дуже швидко бігти. Не скрию, я сильно боюсь, що в ймовірній реформі 

академії музику замовлятимуть не вчені. Цього не можна допустити. І щоб не 

відбулося те, що в Росії, треба пропонувати самим і діяти на випередження. 
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           Сформулюю коротко: на мій погляд, одна із проблем полягає в тому, що 

академія не стала лідером у боротьбі за відродження в країні науки, а головне – 

покращання умов для заняття науковою діяльністю. Цим займаються агентства, 

комітети Верховної Ради, МОН, окремі особи, але не ми, хто найбільше в цьому 

зацікавлений. До того ж ми фактично програли інформаційну війну, бо 

академія практично зникла з шпальт ЗМІ і ТБ. Отже, треба ворушитися. 

           Чи не найпопулярніша ідея реформування НАН України, підтримувана 

МОН України, спирається на приклад деяких країн Західної Європи і США, де 

наука зосереджена в університетах. Те ж, по суті, в тій чи іншій формі 

виголошує і новий міністр освіти і науки журналіст за освітою Сергій Квіт. Для 

цього дозвольте навести лише один пункт з Наказу МОН № 174 від 28.02.2014: 

«Затвердити курс на перетворення вищих навчальних закладів у дослідницькі 

установи. Надати ключовим університетам статусу дослідницьких, налагодити 

співпрацю між ними та НАН України як етап до повного перенесення науково-

дослідницьких функцій НАН в компетенцію університетів.»  Коментарі зайві.            

           Історичні причини виникнення структури вітчизняної науки, чому 

сталося так, як сталося, викладалися неодноразово, тому повторювати їх зайво. 

Можна лише стверджувати, що в нашому випадку треба виходити з реалій 

практичної неможливості відповідного об’єднання (як мінімум, без значних 

витрат) і якомога інтенсивніше посилювати зв’язки (і так, як на мене, чималі) 

вузівської і академічної науки. Проте не через штучне переведення, скажімо, 

інститутів НАН України до університетів, а через створення кафедр на базі 

найуспішніших академічних лабораторій та запрошення провідних вчених до 

читання лекцій, хоча всі такі, кого знаю, вже зайняті викладацькою діяльністю. 

Не тема звіту й «дивовижна» для України кількість університетів, включаючи 

дослідницькі, на яку не вистачить ніяких академічних лабораторій. Не кажучи, 

що вже існують освітньо-наукові центри НАН України з Київським 

національним університетом і КПІ. Більш широке залучення фахівців академії 

до навчального процесу, могло б зменшити шалене навантаження викладачів, 

внаслідок якого вони не в змозі займатися справжньою наукою. Подібне 

об’єднання, без сумніву, було б корисне обом сторонам.  

           Як на мене, правильна наукова політика має виявляти успішні групи або 

дослідників, щоб інституціонально, тобто напряму, підтримувати перспективні 

фундаментальні дослідження з непередбачуваним фінальним результатом. На 

цьому фоні повинна існувати і грантова система, але спочатку треба 

забезпечити базис. Справа в тому, що прийнята на Заході підтримка науки 

через різноманітні фонди не передбачає, що до них з пропозиціями на 

фінансування звертаються безробітні вчені. Навпаки, останні виключені як 

претенденти, тобто аплікуватись їм не дозволено. Це означає, що пошукувачі 

десь працюють, або мають зарплатню, яку можна визначити як базисну. Отже, 

крім базисного бюджету, яким опікується Уряд і який покриває хоча б 

мінімальні потреби наукового співтовариства, необхідно набагато більше 

коштів розподіляти через спецпроекти, наукові комплексні програми, а також 

гранти, для чого мають існувати спеціалізовані незалежні фонди. 
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           А що таке забезпечити базис? На це питання відповідь проста і відома: 

для видобутку фундаментальних знань, на основі яких створюються матеріали, 

технології тощо треба мати прилади. Якщо ваш прилад не дає значень величин 

або точності, які досягнуті іншими, то ваші вимірювання нікому не потрібні і 

не приймаються до публікації у міжнародних журналах. Те ж стосується теорій 

і чисельних розрахунків, якщо вони поступаються зробленим іншими з 

використанням більш досконалої математики або обчислювальної техніки. 

Вона, як і експериментальне обладнання, також щось коштує. Разом з 

інфраструктурою, чистими приміщеннями, розхідними матеріалами наукові 

дослідження виливаються у немалу копійчину. А ще потрібні висококласні 

спеціалісти, які претендують на достойну винагороду за працю. Таким чином, 

потужні сучасні наукові центри з’являються тільки і тільки там, де забезпечена 

ринкова вартість науки, особливо в умовах глобалізованого, тобто відкритого 

для будь-кого, світу. 

           У нас же в результаті недолугої державної політики число спеціалістів, 

зайнятих науково-технічною діяльністю в Україні, за роки незалежності 

скоротилося в 3.6 рази і тепер за цим показником ми в Європі останні! На 1000 

працюючих у нас таких 3.7 людини, у Польщі – 6.4, Чехії – 8.8, Німеччині – 

11.5, в ЄС – 9.2 (якщо у відсотках, то частка наших дослідників серед 

працюючих складає 0.34%, для порівняння, наприклад, у Португалії – 1.93%, 

Данії – 2.02%, Фінляндії (найвищій показник) – 2.34% (це дані Центра науково-

технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України)).   

           Візьмемо, також для співставлення, досить схожий на НАН України 

Національний центр наукових досліджень Франції (CNRS) з річним бюджетом 

2.1-2.5 млрд. євро і персоналом 26000 осіб (з них 11300 дослідників). Легко 

вирахувати, що в середньому одна людина там «коштує»  приблизно 80-100 

тис. євро/рік. НАН України має 2.5 млрд. грн. і чисельність більше 40000 осіб, 

тобто кожний наш співробітник «коштує» 50-55 тис. грн./рік. Далі можна не 

порівнювати, хіба що навести гіркі слова члена-кореспондента НАН України 

Ю.Г.Шкуратова: «С нас спрашивают, как с умных, а платят, как дуракам».  

           Від себе додам: ну, не може вся українська академія отримувати стільки 

ж або навіть менше грошей, ніж дуже середній західний університет! 

           Це означає, що наша держава у неоплатному боргу перед армією вчених, 

бо нема країни, де б професор отримував менше офіцера. Наслідок – масовий 

відтік молоді, налаштованої на наукове поприще, туди, де науковий дослідник 

світового класу має не тільки гарантовану платню, а й кошти на інструментарій 

та на два-три необхідних в рік відрядження за власним розсудом, а отже туди, 

де науковців цінують, науковцям довіряють. До речі, чому наголошують на 

від’їзді лише молодих – можна навести далеко не один приклад крупних 

вчених, лідерів і кумирів молоді, навіть директорів і членів академії, хто 

покинув Україну. Повірте, це не критика вибору цих людей, а тільки фіксація 

ще одного, теж суттєвого, чинника сучасного непростого становища.   

           На моє глибоке переконання, нагальне вирішення пекучої фінансової 

проблеми має бути основною передумовою реформування, без якої – треба 

чітко уявляти – не буде нічого, і ми будемо приречені й надалі пасти задніх. 
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Уряд (або Адміністрація Президента, не знаю, хто крутіший з точки зору 

прийняття рішень щодо НАН України) має усвідомити, що для справжньої 

модернізації країни і створення дійсно інноваційної знанієвої економіки треба 

заплатити певну суму. Таке справді важко, і ми маємо вишукувати свої резерви 

для покращання справ, але не через здешевлення досліджень. Воно неможливе, 

якщо ми говоримо про її Величність Науку! Чекати ж манни небесної можна 

вічно. Скоріше за все, треба чимось пожертвувати заради виходу з плачевного 

стану, оскільки заплатити ціну, набагато нижче ринкової, не вдасться, і 

визнання останньої Урядом і Парламентом, від яких і залежить бюджет, є 

обов’язковою умовою утримання науки, а отже – академії на належному рівні.        

           Ще одна принципова зовнішня причина успішної діяльності наукових 

установ – надання їм академічної свободи, яка була закладена ще у роботу 

Паризької академії і потім перенесена у роботу Петербурзької академії. 

Звичайно, цим принципом має керуватися і керується у своїй роботі не тільки 

той чи інший член академії, а й будь-який пересічний співробітник, долучений 

до наукових пошуків, кожний наступний крок яких надзвичайно важко 

передбачити або включити в план. Наприклад, тільки в останні два-три 

десятиліття фізику потрясли кілька непередбачуваних подій, що змінили її 

ландшафт – відкриття високотемпературної надпровідності, гігантського 

магнітоопору, молекули фулерену, графену, єкзопланет, бозону Хіггса, 

гравітаційних хвиль. Всі вони відносяться до фундаментальних результатів, на 

які чекають грандіозні перспективи, а частина з них вже успішно пішла «у 

життя» як напряму, так і непрямо. 

           Принцип академічної свободи знаходить пряме відбиття у 

самоврядності, яка, як правило, є статутною нормою будь-якої академії наук і 

на яку, власне, так чи інакше посягають чиновники. Такий їх акт стає, як 

правило, об’єднуючою силою для вчених, в яких незалежно від віку, статі, 

наукових заслуг, звань, посад і політичних поглядів враз прокидаються 

громадяни, готові жорстко боротися з свавіллям, направленим на руйнування 

академії, що рівнозначно знищенню науки під прикриттям здійснення начебто 

реформістської модернізації. Більше того, вона безперспективна, бо неминуче 

спрацює правило, за яким жодні реформи не матимуть успіху, якщо суб’єкти 

або об’єкти реформування їх не сприймають. 

           Не викликає сумнівів, що українські бюрократи не гірші і спроможні 

викинути й не такі витребеньки, щоб вихолостити з НАН України дух науки – 

пошук нового і бажання пізнати суть речей, незважаючи на думку 

вищестоящих органів або авторитетів. Нашим, в основному, тоталітарно 

мислячим держчиновникам погодитись з самоврядністю важкувато, а без неї 

науки нема. Згадаймо сталінський режим, але і тоді академія була острівцем 

демократії, нехай обмеженої. Тому справжній фундаментальній науці та її 

носіям не властиві чиношанування, феодальна ієрархія, сервілізм, які, на жаль, 

частково проникли до НАН України. Через це її помилково називають другим 

Міністерством науки (перше і головне – зрозуміло, МОН!). Так кажуть ті, хто 

не сприймає або не хоче прийняти до уваги принцип самоврядності. Тонке 

пересмикування, або лукавство, при цьому полягає у тому, що академія наук, 
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незважаючи на деяку схожість її структури з міністерською (Президія – 

Колегія, Відділення – Головне управління, інститути – підприємства тощо), не 

зовсім міністерство, а точніше – зовсім не міністерство. В ній існують і діють 

такі важливі «інгредієнти», як виборність керівного складу, відносно висока 

моральність і фахова репутація. Тільки на таких засадах у наукових 

організаціях може спрацьовувати управлінська (читай: адміністративна) 

вертикаль.     

           Нарешті, годі й говорити в цій аудиторії, що тільки і тільки наука є 

бар’єром для розповсюдження мракобісся і шарлатанства, чому чиновники не 

вміють і не люблять опиратися.       

           Так, у НАН України багато проблем, які може вирішити лише вона. Вже 

в роки ейфорії початку 90-х, коли, здавалося, нове життя проб’є собі дорогу, 

розгорнувся рух за демократизацію управління академічним життям взагалі і 

інститутами зокрема. Мені особисто завжди було цікаво спостерігати за 

відповідними, дещо парадоксальними, діями і призовами, бо їх ініціювали або 

виголошували люди науки, яка є однією з найНЕдемократичніших сфер 

людської діяльності. Ніде в світі наукова істина не утверджується шляхом 

голосування, і часто-густо її пошук є пряме протистояння меншості з 

більшістю, а в окремих випадках й навіть однієї особистості з більшістю (буває, 

що й відразу з усіма). Колись популістську демократію насаджав  «народний 

академік» Т.Д.Лисенко, і чого це коштувало радянській науці, добре відомо. 

Отже, демократія у наукових колективах має специфіку. З іншого боку, коли 

читаєш ЗМІ, то часом НАН України виставляють такою собі «імперією зла», 

насиченою старими, чванливими академіками з ущербними адміністративними 

звичками, що здебільшого абсолютно не відповідає дійсності. 

           Що стосується деякого осучаснення управління академією взагалі, то 

можна було б взяти за приклад той же CNRS, який вже кілька років поспіль 

впевнено посідає перше місце в світі серед наукових організацій (академії, 

університети, інститути) за всіма прийнятими наукометричними показниками. 

Так от, в CNRS наукові питання передані Комітету з наукових досліджень. 

Здавалося, це не що інше, ніж Президія НАН України, але лише частково, бо 

більше половини членів Комітету – це представники всього наукового 

співтовариства, а не тільки члени-кореспонденти, академіки чи директори. 

Комітет займається не тільки роботою установ, а й їх співробітників та на 

основі отриманих даних кожні п’ять років складає рекомендації щодо 

перспектив відповідних досліджень і необхідності їх виконання/продовження.  

           Аналогічно до нашої Президії Комітет складається з секцій з дисциплін 

(щось на кшталт відділень) і підпорядкований Науковій раді, в якій не менше 

третини персонального складу – це іноземні вчені, а також є представники 

промисловості та бізнесових кіл. Наукова рада приймає рішення на основі 

висновків Комітету, але ключові питання – бюджет, власність, штат, найбільш 

коштовне обладнання (скажімо, телескопи, прискорювачі) – знаходяться у 

веденні Адміністративної ради, яка складається з обраних представників всіх 

категорій співробітників CNRS, чиновників з Міністерства науки і вищої 

освіти, представників соціальних і економічних служб. Нарешті, умови, в яких 
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здійснюються наукові дослідження розглядає Технічна рада, теж наполовину 

складена з представників адміністрації CNRS, а іншу представляють обрані до 

неї особи з установ. До кожної ради можна обиратися лише раз і лише на 

чотири роки, але більшість людей, схильних до науково-організаційної роботи, 

проходять через кілька рад. В цілому, така, на перший погляд громіздка, 

структура дозволяє забезпечити баланс між експертними та наукометричними 

оцінками, а також, що важливо, враховувати думку рядових, включаючи 

молодих, співробітників CNRS. Тим же досягають уникнення керівництва з 

лише одного центру. 

           У нас подібна «система стримувань і противаг» як необхідна умова 

ефективної роботи будь-якої великої інституції, якою є академія, могла б, 

наприклад, передбачати створення деякого достатньо незалежного органу, що 

відслідковував би діяльність, зокрема, фінансову, Президії НАН України, 

відділень та інститутів. Це могли б бути Ревізійні комісії різних рівнів, члени  

яких обираються науковими колективами. Правила створення, робота і права 

таких комісій мали б бути оговорені у Статуті НАН України.   

           Згадавши про CNRS, гадаю, буде цікаво також дізнатись, що попри 

успішну за всіма показниками роботу (враховуючи Нобелівську премію 2012, 

якщо не помиляюсь, року), його вчені нещодавно ледь відбились від спроб 

уряду Ніколя Саркозі реформувати цю організацію. Вже згадувалося, що CNRS 

дуже схожий на НАН України. Так от, головною метою реформування CNRS 

було примусити науковців приписатися до тих чи інших університетів. А одна з 

найбільш привабливих особливостей CNRS полягає саме у тому, що його 

співробітники є власниками своєї посади, яку можуть безперешкодно 

переводити з установи в установу, якщо в іншій більш привабливі умови для 

роботи. При цьому це стосується як Франції, так і її заморських територій, 

тобто є з чого вибирати. Крім того, члени CNRS не зобов’язані викладати і 

роблять це лише за бажанням. Так от, ця автономія і широка мобільність з 

можливістю зосередитись лише на науковій роботі є предметом заздрості 

майже всіх європейських вчених. І саме вона викликала незадоволення 

Президента Франції. Крім того, реформою планувалося розбити CNRS на 

кілька конкуруючих структур. Але французи знають, як боротися за свої права. 

Потужна кампанія в пресі проти дій уряду примусила його відмовитися від 

своїх цілей, хоча косметичних переробок уникнути не вдалося, щоб і Президент 

зберіг своє обличчя, але нічого суттєвого не сталося.    

           В цілому ж, прекрасно усвідомлюю, що одній особі неможливо дати 

пропозиції з усіх напрямків можливої модернізації нашої академії, але говорив 

про питання, які могла б розв’язувати сама академія і згадав лише ті, які часто 

обговорював з багатьма із присутніх в залі, а отже, не можу назвати їх своїми. 

Може, виступаючі піднімуть інші питання – це важлива тема для дискусії не 

тільки на рівні відділень, а й академії в цілому, чому, мабуть, було б корисно 

присвятити окремі Загальні збори.            
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           З цього усього випливає, що ми маємо більш прискіпливо аналізувати 

нашу роботу, і недарма Антон Григорович став ініціатором запровадження 

системи оцінки роботи інститутів, яка вам, напевно, відома, бо ми її розсилали з 

проханням висловити свої думки. Співробітники, дякую всім, наших установ 

активно її обговорювали і ми отримали багато думок. Сподіваюсь, Антон 

Григорович поділиться висновками, до яких дійшов. 

           Що стосується загальних підходів, то тепер править бал цифра, нею 

користуються, коли хочуть встановити надбавки або відрейтингувати вчених.  

           Так, за базою даних Scopus створений і щомісяця оновлюється список 

100 найбільш відомих на сьогодні українських науковців, останній з яких 

відносно недавно розміщений на сайті нашої академії. 

 
Слайд (кращі вчені) 

 

           Науковці з установ нашого відділення – вони йдуть по порядку, а поряд – 

їх місце у загальноукраїнському списку – приведені на екрані. Наведені 

кількість публікацій в журналах цієї бази даних, цитат-індекс, а також індекс 

Хірша, за величиною якого, власне, і складено цей український рейтинг (якщо б 

за основу взяти цитування, то розташування трохи змінилося б).  Бачимо, що 

серед 100 науковців майже третина, а точніше – 31, складають фізики нашого 

відділення і це приємно (при цьому не показані фізики з інших відділень або 

університетів). Для зручності члени академії, а їх 11, набрані червоним. Це, в 
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свою чергу, означає, що, ми в принципі, маємо дуже непоганий і якісний 

резерв. І я ще не впевнений, що до цього списку потрапили всі, хто мав би там 

бути, але, гадаю, більшість прізвищ, все таки відображена. Скажу також, що в 

цьому списку 8 представників Інституту фізики, 7 – ІТФ, по 4 – ГАО і 

Інституту магнетизму, по 3 – Інститутів металофізики і фізики конденсованих 

систем, по 1 – ФТІНТу і Радіоастрономічного інституту. Порівнюючи останній 

список 100 кращих науковців України з минулорічним, засвідчую, що в нього 

вже більше прориваються хіміки, які явно набирають темп. 

           Бібліометричний підхід для оцінювання вчених давно і, можна визнати, 

успішно застосовується у багатьох країнах, а лідером завжди була Англія, чия 

система атестації науковців була перенесена й в інші країни. Головним її 

критерієм була не кількість, а якість публікацій, але якість встановлювалася 

експертами, що і пропонує Антон Григорович, хоча я не впевнений, що він про 

це знав. Дійшов, як кажуть, незалежно. Я, не буду скривати, був прибічником 

цифрових показників, але англійці, що мене здивувало, відмовляються від 

старої системи і з цього року почали вводити нову. В ній якість робіт теж 

встановлюється експертами і використовується так званий імпакт, але не 

журналів, а самих робіт. За 11 років використання старої системи англійці 

визнали, що, наприклад, кількість цитувань – ненадійний показник, особливо 

для нових, проривних робіт, а крім того, як зазначено, формальний критерій 

руйнує наукову мотивацію. Справжню цінність роботи і має характеризувати 

імпакт, тобто вплив дослідження на світ і науку, чи, скажімо, перспектива 

результату потрапити до підручників. Вчених питання імпакту дратують, але 

експерти представляють суспільство, або платників податків, які хочуть знати, 

на що витрачені їх кошти. Справа в тому, що до експертних комісій 

залучаються представники громадських організацій, а також ЗМІ. 

           Цікаво, як враховується кількість робіт. Щоб зберегти здорову мотивацію 

до продуктивності, пропонується її враховувати опосередковано, а саме: 

кожний дослідник на свій розсуд представляє до експертної комісії не всі 

роботи за певний період, а 4 (не менше) або 5 (і не більше) найкращих, скільки 

ж їх загалом нікого не цікавить. Коли менше, то це не добре, але не смертельно, 

якщо роботи або навіть робота отримують високий імпакт. Тоді можеш мати 4 

роботи, а хтось 24, проте кількість нічого не додає. Це робиться для того, щоб 

вчені штучно не дрібнили публікації, на що вони мастаки. За новою 

англійською системою всі науки діляться на дві групи – одна, де наукометрія не 

застосовується взагалі, і друга, де вона застосовується з обмеженнями. До 

першої входять математичні науки, гуманітарні, суспільні, до другої – науки 

про життя, про Землю, хімія, фізика, економіка (називаю у порядку оригіналу). 

«Обмеження» означають, що цифрові показники є лише одним з параметрів 

оцінювання. Саме так пропонує робити і Антон Григорович, вважаючи цифрові 

дані другорядними.  

           Звичайно, Україна не Англія, але якщо там імпакт-фактор журналу або 

цитат-індекс вважаються недостатньою характеристикою роботи або 

дослідника, то чому ми маємо  завищувати їх роль. Як пишуть самі англійці, 

«наука – одна із найбільш змістовних сутностей у світі, і зведення досягнень 
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вчених до числа вносить у творчу роботу велику спокусу профанації». Крім 

того, всі, мабуть, читали у Віснику НАН України передрукований з газети «The 

Guardian» заклик Нобелівського лауреата 2013 року з фізіології і медицини 

американця Ренді Шекмана бойкотувати журнали типу «Science», «Nature» або 

«Cell», які, він вважає, занепокоєні не якістю  публікацій, а лише просуванням 

власних брендів і коштовною підпискою. Ось так. 

           Скажу чесно, дізнатися про таке мені було дивно і несподівано. Хоча у 

своє виправдання скажу, що дослідження, які проводяться в Інституті фізики 

конденсованих систем у напрямі складні системи, де різні підходи до 

оцінювання аналізуються і порівнюються, показують, що висновки, зроблені за 

бібліометричними даними, принаймні у фізиці, практично тотожні експертним.  

           Що випливає з сказаного? Тільки те, що якщо спиратися на думку 

експертів, то вони мають підбиратися з числа найбільш поважних і високо 

моральних колег, думка яких не буде піддаватися сумнівам, хоча, повторю, 

зібрати і порівняти цифри набагато простіше з точки зору організації процесу.  

            

           Подивіться тепер, будь ласка, останні дані того ж офіційного 

академічного сайту рейтингу 50-и кращих інститутів НАН України, з якого 

демонструються лише включені до нього установи нашого відділення. 

 
Слайд (кращі інститути) 

 



 44 

           Дуже приємно, що всі наші провідні інститути входять до нього, але 

завжди хочеться більшого. В останньому стовпці наведене оновлене середнє 

цитування однієї роботи, і видно, що ГАО продовжує за цим красномовним і 

престижним показником якості робіт бути найефективнішою – більше 15-ти 

посилань, що є просто завидним досягненням. Видно також, що наш 

найнижчий показник вдвічі вищий за середньоакадемічний, що теж приємно.  

           Що з цих цифр випливає?  

           Про-перше, їх необхідно прийняти до уваги. По-друге, правильно 

сприйняти. В тому числі, виходячи із сказаного. Не скрию, дуже добре, що наші 

інститути, а я це перевіряв, мають непогану похідну зміну показників, причому 

не тільки загальної кількості цитувань, що природно, а й індексу Хірша. 

Наприклад, Інститут теоретичної фізики за останні 3 роки збільшив його на 13 

одиниць, що свідчить, що зростає кількість робіт саме з високим цитуванням. 

Інші установи теж демонструють подібну тенденцію.  

           Наведений рейтинг установ нашої академії є більше приводом для 

роздумів і кропіткого аналізу і в колективах, і у відділенні, який має підказати, 

де спрацьовують об’єктивні фактори, а де – суб’єктивні, під якими я розумію і 

власні недоробки. І ще одне: так, відносне за українськими мірками цитування 

у наших кращих інститутів порівняно з іншими в НАН України дійсно можна 

визнати задовільним, але, гадаю, треба питати себе: а з ким ми маємо себе 

порівнювати? І якщо візьмемо кращі закордонні інститути або університети, то 

нам ще працювати і працювати, хоча порівнювати треба і умови праці. Тим не 

менш, будемо до себе більш вимогливими. Якщо ця вимогливість стане 

повсякденною, то покращання нашого визнання буде неминучим.  

           Чому ми мусимо відверто говорити про роботу наших інститутів?  

           Хоча б тому, що Президія розпочала поступову роботу з вдосконалення 

мережі академічних установ і припинення роботи тих, які не відповідають 

сучасним нормам. Така робота є однією з планових заходів Концепції розвитку 

НАН України на найближчі роки. Тому це не кампанія, а постійна наполеглива 

робота, яка не має на меті обов’язково припинити діяльність тієї чи іншої 

установи заради скорочення, але й директори установ мають стежити за 

відповідними показниками роботи, бо єдина форма свого захисту, якою ми 

володіємо і можемо користуватися, – це результативна і, підкреслюю, корисна 

для держави наукова діяльність. Якщо вона відповідає нормальним критеріям і 

носить всі ознаки такої, тобто є фундаментальні результати, статті в 

міжнародних часописах, впровадження розробок, захисти, поповнення 

молоддю тощо, то подібну організацію, як ви розумієте, ніхто не чіпатиме. 

           Давайте глянемо на нього неупереджено і спокійно. Тим більше, що 

Борис Євгенович наголошує, що  подібного роду вказівки йдуть з самого, як 

кажуть, верху, хто б там не перебував, і не можуть бути ігноровані. Щоб було 

зрозуміло, про що йдеться, повідомлю, що в НАН України січень поточного 

року було приблизно 160 бюджетних установ, з яких більше 100 інститутів. 

Серед них 45%, або майже половина, такі, де менше 50 науковців, 27%, тобто 

більше чверті, має менше 20 науковців і в багатьох з них немає жодного 

доктора наук, відсутня нормальна дослідницька робота або підготовка кадрів. 
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Тому Президія НАН України націлює відділення і, в першу чергу, керівників 

секцій і відділень, до певних дій щодо долі таких установ. Наприклад, 

приєднання їх до більш потужних з позбавленням статусу юридичної особи, 

або зниження статусу. Навряд чи ми уникнемо такої роботи, хоча, зауважу, так 

звана оптимізація за умови, а інакше бути не може, виконання всіх положень 

законодавства про працю є надзвичайно громіздкою справою. 

 

6 
           Наступне питання для звіту – кадровий склад. На екрані ви бачите, що є 

наше відділення на 1.01.2014, де показані певні узагальнюючі дані по числу 

співробітників різних звань і ступенів. 

 
Слайд (кадровий склад) 

 

          Ці показники можна коментувати, але і так, мені здається, все ясно. Вони 

впродовж останніх років доволі незмінні. Зауважу лише, і роблю це не вперше, 

що при цьому відсоток членів академії до числа докторів у ВФА, а їх число 

також наведене, найнижчий серед усіх відділень – 13.5%, при середньому по 

академії біля 20%. І Антон Григорович, і ваш покірний слуга намагалися хоч 

трохи виправити таке становище, але навіть при отриманні найбільшої 

кількості місць майже кожні вибори, зробити це так і не вдалося. Принагідно 

відмічу, що за рік ми зменшили наш кадровий склад десь на 60 одиниць, що, 

припускаю, сталося через вимушене скорочення сумісників.  
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           Не впевнений, що це на часі, але я провів простий аналіз, якщо так можна 

сказати географії виборів членів-кореспондентів за останні 11 виборних сесій. 

Видно, що попри флуктуації в київські установи обирається приблизно 

половина нових членів академії, а разом з Харковом – це їх левова частка, що, в 

принципі, віддзеркалює кількість відповідних інститутів. Звичайно, головне 

наукові показники, але й ігнорувати інститути інших міст, а також університети 

ми, напевно, не маємо права. 

 
Слайд (географія) 

 

       Покажу також тенденцію щодо середнього віку, яка, як кажуть у 

медицині, досить стабільно-важка, але, за вже класичним висловлюванням, 

маємо, що маємо. Тут зміни на краще поки що не простежується. 
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Слайд (середній вік) 

 

           При цьому засвідчу, що Академією багато робиться для молодих 

науковців  премії, стипендії, гранти. За 2-3 останніх роки молоді науковці 

отримали певну кількість квартир, але набагато менше потреби біля 300-т. І у 

звітному році Президія вела важкі переговори щодо подальшого розв’язання, 

або, вірніше, зменшення гостроти цієї проблеми. Але знову ж таки без 

допомоги владних структур, впровадження нормальних довгострокових 

кредитів принципові зрушення навряд чи можливі.  

           З’явилися нові премії, і інколи здається, вибачте за такий сумний жарт, 

що кількість молодіжних  премій перевищує можливу кількість одержувачів. 

Новим є створення Ради молодих вчених при нашому відділенні, яку ми 

сьогодні маємо заслухати і затвердити, включивши її голову до Бюро.  

           Звичайно, молоді дослідники мають мати заробітну платню, сумірну з їх 

закордонними колегами, це трохи зупинило б відтік, але ніякої зарплатні не 

вистачить на купівлю житла, якщо не буде довгострокових кредитів з 

нормальними відсотками. У світі проблема вирішується інакше – за рахунок 

більш високої зарплатні науковців вони можуть орендувати житло, 

переїжджаючи з місця на місце і одночасно накопичувати кошти для купівлі 

квартир там, де вони захочуть. При цьому не потрібні жодні спецпрограми – 

треба просто підвищити зарплату хоча б до приблизно середньоєвропейського 

рівня. При цьому не було б на заваді службове житло, наявність якого 

характерна для багатьох зарубіжних наукових установ.   

 

7 

            Далі йде кількість монографій, виданих нашими інститутами.  
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Слайд (Монографії)  

 

            Загалом їх видано чимало – 31, але видно, що в більш ніж половині 

інститутів такий показник відсутній або дорівнює одиниці.   

 

            Коротко про захисти. Спочатку загалом по відділенню. 

 

Слайд (Докторські, Кандидатські) 

 

           У попередні роки відповідні показники, якщо мати на увазі відділення,  

виявляли тенденцію до невеликого зростання, але в звітному році 



49 

простежується деяке гальмування. Чи стане воно сигналом, подивимось, 

оскільки видно, що число докторських захистів поступово падає останні три 

роки.  

Слайд (докторські по інститутах) 

          Але, водночас, з  наступної діаграми впадає в око, що є інститути, де 

докторських захистів не було вже впродовж 5 років.   

          Що стосується кандидатських, то ситуація трохи краща, 

Слайд (кандидатські по інститутах) 
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але залишаються інститути, де теж не було жодного захисту. У звітному році – 

таких вже  4, а було  –  3. 

 

 

Слайд (без захистів у 2013) 

 

           Якщо дійде до справжніх перевірок, то, боюсь, такий стан речей може 

мати певні сумні наслідки, і неминуче питання – а що робило відділення? Будь 

ласка, звертаюсь до керівників цих установ, зверніть на це увагу. 

           Президія жорстко вимагає відстежувати це питання, ми на засідання 

Бюро теж його обговорювали, але суттєво поліпшити ситуацію не вдається. 

Інша сторона цієї, образно кажучи, медалі – це підготовка резерву керівних 

кадрів. Ми дещо оновили і омолодили директорський корпус, але мій власний 

досвід з цього питання свідчить, що тут є проблеми, і часом важко знайти не 

тільки претендентів на директорське крісло, а й на посади завідувачів відділів. 

Це, як на мене, ставить деякі питання, які вимагають уваги і делікатного 

обговорення як в колективах, так і на засіданнях Бюро.  
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           Наступний слайд – це комплексні перевірки і звітного, і поточного років, 

що ми намагаємось проводити регулярно  

 
Слайд (перевірки) 
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           Що стосується організації перевірок, то хотів би подякувати всім вам, 

оскільки майже кожний приймав участь у комісіях, і ми ніколи, крім окремих 

винятків, не маємо відмов. Проте час від часу виникає питання щодо оплати 

відряджень, оскільки, буває, той чи інший член комісії з комплексної перевірки 

скаржиться, що дирекція відмовляється робити йому необхідну компенсацію, 

бо це справа Президії. В принципі це так, але тільки в принципі. Справа в тому, 

що комісія КРУ, яка перевіряла академію, зауважила, що Президія не має права 

сплачувати відрядження не своїм працівникам. Тому звертаюсь до всіх 

керівників розуміти цю проблему і по можливості сприяти перевіркам. 

Запевняю, що ми, як правило, намагаємось знаходити членів комісії з того ж 

міста, де розташований інститут, що перевіряється, але таке зробити вдається 

не завжди, тим більше, що наукова частина комісії має включати 3-х членів. І 

щоб забезпечити 5-тирічний термін перевірок, який вимагається Уставом, ми 

маємо перевіряти 3-4 установи в рік.  
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           Дозвольте дуже стисло зупинитися на співпраці з вищими навчальними 

закладами, або, що одне й теж, МОН.  

           Якщо характеризувати цю співпрацю в цілому, то я б не став називати 

проблемною. Вона є і відбувається у нормальному робочому режимі, який 

навряд чи викликає заперечення. Тут все більш-менш стабільно. 

           Міністерство і академія не припиняють пошук нових форм виховання 

фахівців сучасного рівня,  що, зокрема,  можна бачити з Угоди про утворення 

спільних між НАН України і університетами угод щодо спільних центрів 

магістерської підготовки, які призваний готувати вчених і інженерів для 

високотехнологічних галузей нашої держави. При цьому треба наголосити, що 

подібні Центри, як я згадував, створені Київським національним університетом 

ім. Тараса Шевченка і НТУУ «КПІ». Ще один позитивний, хоча вже і не новий, 

приклад – відкриття і успішна діяльність кафедри з нанофізики у Донецькому 

національному університеті, яка створена фактично співробітниками ДонФТІ, а 

завідувач, як відомо, – член-кореспондент В.М.Варюхін. 

           Що, мені здається, вимагає підсилення, так це робота Наукових рад по 

координації досліджень в академії та вищих навчальних  закладах, що вимагає 

окремого обговорення. І сьогодні ми  до цього питання повернемося. 
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           Я не торкнувся фінансового стану саме наших  установ. Звичайно, я це 

зробив свідомо, щоб не забирати час. Проте це питання настільки болюче, що 

обійти повністю його неможливо. Ми інколи навіть не замислюємося, яким 

воно є тепер, бо стан з фінансуванням і академії, і науки в цілому в здається 

мені критичним. Збори відділення, мабуть, не місце для глибоких узагальнень, 

але знаючи у деталях ситуацію в своєму інституті, йдеться про ІТФ, засвідчу, 

що і керівництво, і завідувачі відділів великий час приділяють саме питанню 

фінансування. І часто співробітники питають, що робить академія. Особливо 
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тямущі молоді, які, на жаль, знову налаштовані, на пошук працевлаштування 

або за кордоном, або тут, але поза науковою діяльністю, бо нормально жити на 

ті гроші, які їм можна запропонувати, навряд чи хто може. І взагалі найважче 

тепер не залучити молоду людину до інституту, а утримати її. Зарплата низька, 

але ми розуміємо, що основною нерозв’язаною проблемою залишається житло, 

про що йшлося. Знайти ж роботу за кордоном – це, як виявляється, не 

проблема, і в будь-якій, навіть найуспішнішій, закордонній лабораторії 

працюють співробітники наших установ. Ми давно стали місцем підготовки 

кваліфікованих кадрів, а наші західні колеги активно запрошують талановитих 

українців і, більше того, існують численні програми по їх залученню в країни 

Європи і Америки. Чи витримаємо ці втрати і надалі і які думки з цього 

приводу?  

           Про це, як на мене, необхідно голосно говорити в першу чергу!  

           Знаю, повторююсь, але роблю це умисно. Треба боротися за науку. За 

втратою науки йде вимирання освіти, а армія ніколи не виконає поставлених 

перед нею задач. Годі також мріяти й про якісну медицину. Всі ми є свідками, 

який гігантський прорив відбувся за останні 10-15 років у фармакологічних 

технологіях, які прямо на очах змінюють світ, а ми ризикуємо назавжди 

опинитися на узбіччі цього процесу. Скажу більше: при існуючому ставленні до 

науки, або якщо ситуація з вкрай недостатнім фінансуванням академії буде 

законсервована, нічого іншого чекати і не можна.  

            Вибачте, що торкнувся питань, далеких від конкретної роботи Бюро, але, 

впевнений, що поки нас як спільноту не почують, питання фінансування 

академії залишатимуться нерозв’язаними, а тому їх треба піднімати на всіх 

доступних рівнях і в усіх аудиторіях! Фактично лише НАН України 

залишається єдиною в країні інституцією, поки що спроможною генерувати 

технологічні пропозиції, оскільки інші організації для виконання цієї функції в 

країні відсутні. Отже, питання фінансування наукової діяльності в Україні має 

бути однією з центральних тем для обговорення всіма, хто причетний до 

загального стану справ в країні в цілому.           

 

11 
           Згідно Статуту НАН України Бюро має координувати наукові 

дослідження, займатися їх організацією. Проте найбільшу частку часу, як я вже 

говорив, забирає поточна робота. Зокрема, в цьому році, як говорилося, дуже 

велике напруження викликало рецензування  і поточних, і нових  тем 

фундаментальних досліджень, цільової програми, а також різноманітних 

конкурсів. На них подається, що приємно, багато проектів, і голови конкурсних 

комісій члени-кореспонденти Олександр Євгенович Бєляєв і Михайло Якович 

Валах проводять надзвичайно велику роботу по організації конкурсів, за що їх 

треба щиро подякувати.  

           Стосовно конкурсів, то, як ми знаємо, наші комісії найбільшу частку часу 

і великі зусилля втрачають на проведення експертизи, яка, як правило, 

здійснюється силами співробітників тих же інститутів, які приймають участь в 

тому чи іншому конкурсі. Інакше зробити ми, на жаль, з різних причин не 
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можемо. Тому, дозвольте дуже коротко проінформувати, як подібна процедура 

нещодавно була проведена Німецьким дослідницьким співтовариством (DFG). 

Мова йшла про внутрішньонімецький конкурс з матеріалознавства з бюджетом  

5 млн. євро, а відібрати треба було 10 трирічних проекти – тобто кожний по 500 

тис. євро. Було подано 29 заявок. Так от умови. 

           1. Незважаючи на виключно німецькі дослідження, всі заявки мали бути 

подані англійською.  

           2. Відбірна комісія – 9 членів, з яких німцем був лише один, та й то для 

того, щоб доповісти керівництву DFG про результати. При цьому, щоб 

уникнути конфлікту інтересів вже на стадії прийому виловлювалися всі, якщо 

були, спільні статті, які члени відбірної комісії могли мати з заявниками за 

останні п’ять років, а відношення «вчитель-учень» не мали терміну давнини. Це 

робили чиновники DFG, але коли це розкривалося на засіданні, то відповідний 

член комісії мав її покинути, як мінімум, при обговоренні цього проекту.  

           3. Кожний проект розглядався двома заочними експертами, ім’я яких 

членам Комісії було невідомо.  

           4. Комісія засідала 2 дні. В перший день заслуховувалися всі керівники, 

які мали 10 хвилин для доповіді. Після 10-го і 20-го проектів об’являлася 

годинна перерва на каву і додаткове знайомство членів комісії з постерами 

кожного проекту та питань.    

           5. Другий день – це засідання комісії і остаточне підведення результатів 

конкурсу. Як пише учасник цього засідання, воно продовжувалося 9 годин. 

           6. Чи враховувалися і як наукометричні дані. Так, на підсумковому 

засіданні спрацьовувала умова, щоб кожний керівник мав не менше 10 

публікацій з теми конкурсу, причому обов’язково називався середній імпакт-

фактор журналів цих публікацій і цитат-індекс.  

           Здавалося б, запрошення та дводенне утримання коштує дорого, але 

якщо розігрується сума у 5 млн. євро, а авіаквитки, готель і дводенні добові 

коштують не більше 1000 євро на особу, що при 8 членах комісії складає 8000 

євро, або  0.16%, то ці витрати мізерні, враховуючи, що закрита експертиза є 

безкоштовною, як це прийнято у більшості наукових фондів. 

           Ми поки ще таке собі дозволити не можемо, проте, сподіваюсь, колись 

до чогось подібного прийдемо. 

           Що стосується так би мовити регулярного рецензування запитів 

інститутів на фінансування бюджетних тем, то конкретно воно, як завжди, 

відбувалося у Наукових радах, за що їх головам теж хотів би висловити 

сердечну подяку. При цьому мушу зазначити, що Наукові ради ще не стали 

справжніми центрами координації фундаментальних досліджень. Я не 

пам’ятаю точно, чи згадував, але, наприклад, на звітних сесіях деяких відділень 

РАН доповіді представляють не інститути, як це робимо ми, а саме Наукові 

ради, які і відбирають найкращі результати у певних напрямах. Не буду 

стверджувати, що такий спосіб звітування є кращим, але до деякої міри він 

забезпечує Науковій раді статус органу, який визначає науково-технічну 

політику не тільки в межах академії, а й в країні. Це піднімає їх роль і значення 

для розвитку науки. 
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           А якщо повернутися до рецензування, то дійсно відповідна робота 

відбувається у радах, але й на долю відділення дещо залишається і тут слова 

вдячності треба висловити Мирославі Мефодіївні Лев та Юрію Михайловичу 

Литвину. Саме вони готують усі документи так, щоб жоден інститут не мав 

зайвих клопотів, щоб не було ані затримок, ані збоїв. А вся робота по 

організації роботи невеликого, але дружного апарату відділення лежить на 

Дмитрові Трохимовичу Таращенку, якому всі ми теж маємо вклонитися. 

           У травні 2013 року ми взяли активну участь у Фестивалі науки, де 

наші установи провели багато різноманітних за формою і змістом заходів, що 

розраховані на різні категорії учасників. Мені здається, що серйозних 

зауважень від Антона Григоровича Наумовця не надійшло. Скоро 

розпочинається черговий Всеукраїнський фестиваль науки, і, наскільки відомо, 

інститути відділення знову готуватимуться, щоб бути цікавими для учасників. 

            Які недоліки в роботі Бюро? Про деякі сказано вище, про інші скажуть 

виступаючі. Один з’ясувався тільки тепер і стосується підготовки перевиборів 

керівного складу академії, де Бюро, мабуть, мало б зайняти більш визначену 

позицію щодо їх вчасного оголошення і організації, на що справедливо 

звернули увагу і члени відділення, і ряд установ. 

           Мені також здається, що поки що нам не вистачає публічності, ми мало 

або недостатньо рекламуємо наші досягнення у СМІ та Інтернеті, а також 

академічних виданнях. Не дуже досконало виглядає сайт відділення, а також 

сайти багатьох наших інститутів саме в аспекті пропаганди своїх результатів та 

їх просування у суспільство. Скажу трохи детальніше, бо з цим пов’язана 

загальна проблема популяризації, яка і для академії в цілому теж залишається, 

вибачте, за тавтологію, проблемою. По-перше, не так просто викласти нові 

результати зрозуміло для доволі непідготовленого пересічного громадянина, 

який більше схильний до сприйняття астрологічних відомостей і, що гріха 

таїти, чудес. Але нема ради, і протистояти наступу невігласів можуть лише 

вчені – саме для цього можна використовувати сайти, оскільки проникнути у 

ЗМІ і ТБ не завжди вдається. Якщо подивитися сайти зарубіжних центрів, то 

там розповсюдження інформації про свою роботу займає велике місце, а тепер, 

як відомо, це ж роблять і найбільш впливові наукові журнали.  

           По-друге, майже незаперечним і доволі гірким фактом є те, що для 

платників податків, вся наука пов’язана лише з іменами Білла Гейтса та Стіва 

Джобса, які, по великому рахунку, написали кілька комп’ютерних програм, 

займалися дизайном та створили найуспішніші бізнесові групи. Але за 

сучасними комп’ютерними технологіями, мобільниками, новими леп-топами і 

авто стоять тисячі, на жаль, практично невідомих вчених, які створили фізику 

твердого тіла, відкрили лазери і транзистори, встановили можливості рідких 

кристалів, розробили нові матеріали, синтезували невідомі природі речовини, 

включаючи лікарські, запропонували методи для діагностики і лікування 

раніше невиліковних хвороб, тобто підготували основу для так званих 

силіконових і подібних технологій. Навіть не всі освічені люди уявляють, що 

без спеціальної та загальної теорій відносності не може працювати система 

супутникової навігації GPS, якою зараз користуються усі водії. Саме за такої 
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необізнаності виникли суспільне невдоволення і тиск: «А чим взагалі 

займаються ці вчені та навіщо вони потрібні?». Ми, повторю, не навчилися 

роз’яснювати людям, далеким від науки, як вона важлива для їхнього ж 

добробуту. Як висловився один з відкривачів графену А. Гейм, «если науку не 

уважает общество, то не ожидайте, что её будут уважать министры, даже очень 

образованные, поскольку они лишь модераторы общественного мнения». Тому 

розповідати доступною широкій публіці мовою, що робиться у лабораторіях – 

одна з запорук того, що і парламент зрозуміє, що науку треба підтримувати 

більш щедро і різноманітно. 

           Коли ж повернутись на грішну Землю, то головна недоробка, з якою 

зустрічаєшся, коли заходиш на переважну більшість сайтів наших установ – їх 

нерегулярне оновлення, інколи остання інформація стосується подій 

кількарічної давнини. Особливо це кидається в очі, коли людина, що відійшла 

від нас, не значиться як така досить довгий час, коли у відповідних директоріях 

як останні наводяться роботи інституту чи певного відділу 2008-9 років, тобто 

будь-хто має робити висновок, що 4-5 років нічого нового не отримано і 

публікацій не було. Зрозуміло, що оновлення вимагає часу, але хоча б раз-два 

на рік воно має відбуватись.         

       На цьому дозвольте закінчити свій виступ, в якому зробив спробу 

торкнутися лише наболілих питань. Хотілося б, щоб виступаючі доповнили 

мене, а головне висловили зауваження і пропозиції, які б ми могли врахувати у 

подальшій діяльності. Зрозуміло, що Бюро не все спроможне зробити, але, 

безумовно, резервів для покращення роботи не може не бути. Головне в роботі 

відділення, як я її розумію, – це сприяння роботі Інститутів, а також пряма і 

непряма підтримка науковців і, врешті решт, науки. 

 

Щиро дякую за увагу і готовий відповісти на запитання.  


