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Звіт про діяльність Бюро Відділення фізики і астрономії ВФА НАН України у 
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Академік-секретар ВФА НАН України 

академік НАН України В.М. Локтєв 
 

 

 
Високоповажні колеги – члени Відділення фізики і астрономії,  

шановні гості! 
           Дозвольте виконати статутний обов’язок і виголосити звіт про роботу 

Бюро відділення за період, що пройшов з моменту проведення попередніх 

Загальних зборів. Честь доповісти про найкращі роботи відділення випала мені, і я 

робитиму це за матеріалами, які надали інститути. Оскільки називатимуться 

автори, то завжди можна до них звернутися, щоб уточнити отримані результати. 

Зазвичай, послідовність викладу чи виступів відбиває послідовність розташування 

установ у Довіднику НАН України.   

         

           В Інституті фізики групою дослідників на чолі з В.Я. Гайворонським за 

участі М.С. Бродина спільно з фахівцями американського університету Монтана 

та колегами з харківського Інституту монокристалів вивчалися механізми впливу 

наночастинок металооксидів, а конкретно – двоокису титану TiO2 на нелінійно-
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оптичні характеристики монокристалів дігідрофосфату калію (KDP –  KH2PO4). 

Монокристали цієї групи відомі і завдяки своїм майже унікальним властивостям 

широко використовуються як помножувачі частоти лазерного випромінювання, 

параметричні підсилювачі або електрооптичні затвори. Проте у цих кристалів є 

один суттєвий недолік – відносно низьке значення квадратичного нелінійного 

коефіцієнту. Для його збільшення було запропоновано інкорпорувати до структури 

KDP наночастинки металооксидів,  що само по собі є непростою матеріалознавчою 

проблемою, з якою впоралися спеціалісти з Інституту монокристалів, де вдалося 

виростити монокристали KDP:TiO2, в яких напівпровідникові наночастинки однієї 

з мододифікацій TiO2, а саме: анатазу, що відрізняється високою забороненою 

зоною, тобто є прозорим у великому діапазоні довжин хвиль, хімічною інертністю і 

термостабільністю, мали середній діаметр приблизно 15 нм. Відповідні оригінальні 

методики захищені патентами, що показані на слайді.  

 

            
 

Виконані в Інституті фізики вимірювання квадратичного відгуку на 

наноструктурованих  кристалах KDP:TiO2 повністю підтвердили очікування, і в 

них генерація другої гармоніки на частоті 1064 нм дійсно зросла на 50-70% у 

порівнянні з подібною генерацією у вихідних ідеальних кристалах KDP. 

                      Що ж стосується анатазу, то додатковим отриманим результатом 

стало встановлення можливості керування цим ефектом шляхом зміни 

концентрації TiO2 у KDP. Загалом же нові матеріали мають непогані перспективи 
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для підвищення працездатності і зменшення енергоємності перетворювачів частоти 

лазерного випромінювання й інших оптичних приладах різного призначення. 

 

           Найважливішим результатом, отриманим у минулому році в Інституті 

фізики напівпровідників, визнано створення під керівництвом Ф.Ф. Сизова низки 

приймачів ТГц діапазону на основі вузькощілинних напівпровідників HgCdTe. 

Спочатку були проведені розрахунки параметрів і елементів конструкції таких 

приймачів, які в якості основних елементів містять балометри на гарячих 

електронах з тонких шарів цих напівпровідників і кремнієві транзистори.  

 

            
 

Такі приймачі дуже ефективні для застосування у системах активного бачення у 

діапазоні частот 100-300 ГГц при пошуку і виявленні потенційно небезпечних 

предметів і речей (наприклад, наркотиків, вибухових речовин), які перевозяться у 

закритих контейнерах. Розроблена і реалізована система реєстрації відповідного 

випромінювання з використанням дискретних приймачів з мікроантенами, 

спеціально спроектованими і теж виготовленими асферичними оптичними 

пристроями. Деякі приклади і загальний вигляд створених приймачів показані на 

слайді.      

           В Інституті металофізики  В.Г. Гаврилюк і його співробітники спільно з 

співробітниками Інституту напівпровідників зробили, як здається, важливий крок у 

розгадці механізму утворення шахтного метану. Для цього методами ЯГР, ЕПР та 

іонної мас-спектроскопії досліджені зразки вугілля 15 шахт Донбасу, надані 
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Інститутом фізики гірничих процесів. Шляхом порівняння спектрів вугілля з 

відповідними спектрами двовалентного та тривалентного 

 

 

 

заліза, а також спектрами вуглецевих нанокластерів вдалося визначити кореляцію 

між вмістом у вугіллі того чи іншого заліза і концентрацією в них електронних 

спінів, тобто кількість обірваних валентних зв’язків. При цьому враховувалося, що 

іон Fe
3+

 менш ефективний у цьому процесі.   

           З іншого боку, моделювалося утворення метану у реакторному графіті, який 

сам по собі не містить залізо, з додаванням сполук дво-  та тривалентного заліза і 

5% розчину сірчаної кислоти як джерела атомів водню. 

           На основі проведених досліджень зроблені фундаментальні висновки і 

запропоновано механізм утворення метану у вугіллі, який і полягає у тому, що під 

дією, в основному, двовалентного заліза у вуглеці з’являютьсяобірвані зв’язки. 

Останні й стають центрами утворення молекул метану.  

           За результатами проведених досліджень запропоновано спосіб визначення у 

вугіллі вмісту заліза безпосередньо під час виробки (він закріплений патентом 

Інституту фізики гірничих процесів), а також спосіб одержання метану за 

допомогою низькотемпературного нагрівання добутого вугілля (патент Інституту 

металофізики).   

           Отримані результати номіновано на здобуття престижної Міжнародної 

нагороди «ENI Awards» в галузі енергетичних досліджень. 
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           В Інституті теоретичної фізики найцікавішим у 2012 році визнано 

дослідження, проведене В.І. Засенком. Воно стосується вивчення властивостей 

замагніченої неоднорідної плазми під дією на неї високочастотного 

електромагнітного поля. Подібні задачі виникають у багатьох ситуаціях реальних 

експериментів у присутності антен електромагнітного випромінювання, тому 

автором теоретично вивчався випадок, що є актуальними, а саме: обмежена плазма 

у сильному магнітному полі знаходиться в околі високочастотної антени, на яку 

подається напруга.  

 

            
 

Хоча подібне дослідження не перше, у попередніх, виконаних іншими 

авторами, заради простоти припускалося, що простір між антеною і плазмою є 

вакуумом. Тому В.І.Засенко запропонував і розглянув модель, коли антена як 

джерело електромагнітного і потенціального полів безпосередньо контактує з 

плазмою. Ним в серії власних, а також спільно з А.Г.Загороднім робіт показано, 

що з області сильного потенціального поля витискуються обидві – електронна та 

іонна – плазмові компоненти. Як результат зарядово-нейтральна в цілому система 

виходить на стаціонарний осцилюючий режим, коли на певних ділянках 

неоднорідного профілю густини утворюється такий же осцилюючий заряд, тобто 

плазма набуває стійкої структури.  

           Запропонована модель дозволила пояснити низку ефектів, що спостерігалися 

в областях так званої периферійної плазми токамаків. 
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           В цілому, аналіз моделі поєднує аналітичні розрахунки з чисельними, 

спирається на сучасні уявлення про нелінійні взаємодії в плазмі, а сама модель 

побудована так, щоб врахувати особливості плазмових установок, в яких 

застосовуються електромагнітні антени, що дозволяє розширити коло задач про 

взаємодію електромагнітного поля з обмеженою плазмою. 

 

           У Головній астрономічній обсерваторії в рамках міжнародної кооперації на 

найбільших унікальних телескопах (зокрема, спектрографі Європейської Південної 

Обсерваторії в Чилі) Н.Г.Гусєвою та Ю.І.Ізотовим завершено багаторічну 

програму пошуку близьких галактик з найменшим вмістом важких елементів, 

тобто елементів, важчих за гелій. Фундаментальна важливість цих пошуків 

викликана наступними причинами: 

           – фізичні умови в таких – карликових – галактиках близькі до тих, що мали 

місце у первинних галактиках на ранніх стадіях існування Всесвіту; 

           – карликові галактики – це цеглини для формування масивних галактик; 

           – карликові галактики – найбільш ймовірні кандидати у молоді галактики 

серед близьких галактик; 

 
           – нарешті, карликові галактики – найкращі об’єкти для визначення вмісту 

первинного гелію, який утворився у перші 3 хвилини після Великого вибуху, та 

перевірки моделей первинного нуклеосинтезу.  

           Для пошуку кандидатів у галактики з вмістом важких елементів, меншим 

ніж 2% їх вмісту у Сонці, були вивчені дані близько мільйона галактик. Потім 
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відібрані кандидати спостерігалися і вимірювались безпосередньо для точного 

визначення вмісту важких елементів. 

           Отримані дані свідчать, що кількість шуканих галактик з найменшим 

вмістом важких елементів надзвичайно мала. На показаній діаграмі ці галактики 

(червоні символи) розташовані окремо від місць (сині точки) великої кількості 

галактик з великим вмістом важких елементів. А взагалі тепер з 17 відомих 

галактик з найменшим вмістом таких елементів 12 відкрито нашими дослідниками 

Н.Г.Гусєвою і Ю.І.Ізотовим, причому 6 у звітному році. 

 

           Оскільки я зараз говорю про ГАО, то цього року вперше звіт дала Кримська 

лазерна обсерваторія, що входить до структури ГАО як її Відділення. На слайді ви 

бачите її загальний вигляд, а поряд – приклади вимірювань. Можу підтвердити, що 

основне призначення КЛО ще з радянських часів – лазерно-локаційні 

спостереження штучних супутників Землі (ШСЗ).  

           
За даними вимірювань характеристик їх руху, часів появи в полі зору КЛО, 

формою орбіти тощо можна стежити за геодинамічними параметрами Землі. Свої 

дані КЛО висилає у так званий банк даних станції, який містить вимірювані 

відомості за 25-літній період роботи. У 2012 році здійснено удосконалення 

обладнання і, як наслідок, збільшена кількість спостережень. Зокрема, проведено 

та передано до міжнародних центрів понад 2400 серій вимірів відстані до 46 

спеціалізованих ШСЗ, виконано нормативи Міжнародної служби лазерної локації з 

кількості прольотів супутників. Підкреслю, що КЛО – єдина у Східній Європі 
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станція, яка задовольняє необхідним міжнародним стандартам. При цьому вона 

здійснює моніторинг Криму. 

 

           В Інституті магнетизму О.Ю. та Ю.І.Горобцями за участі завідувача 

кафедри НТУУ «КПІ» проф. С.В.Горобець вивчалися властивості біогенних 

магнітних наночастинок та їх функції у клітинах різних організмів.  

 

            
 

На початок цього дослідження було відомо, що такі частинки зажди присутні в 

клітинах, можуть утворювати ланцюжки, а от їх поведінка і мікроскопічні 

механізми впливу на процеси життєдіяльності були вивчені і зрозумілі не дуже 

добре. Саме таку мету – розібратися у відповідних питаннях – поставили перед 

собою названі автори, яким вдалося експериментально показати, що, наприклад, 

якщо ланцюжок таких наночастинок потрапляє до живої клітини, то там він 

перетворюється на нанопристрій з магнітохімічними функціями, який починає 

керувати транспортними процесами, чим безпосередньо впливає на метаболізм. 

З’ясовано, що механізмом відповідної дії служить магнітофоретична або 

електрофоретична рушійні сили, які виникають внаслідок магнітостатичних полів 

розсіяння поблизу поверхні наночастинок. Завдяки цим силам, в області біля 

мембрани здійснюється магнітогідродинамічне перемішування клітинного 

електролітичного розчину, що і позначається на хімічних або біохімічних реакціях. 

           Крім того, вперше обгрунтовано механізм впливу зовнішнього магнітного 

поля на обмінні процеси, про що ми багато чули знаємо, як кажуть, з 
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незапам’ятних часів. Водночас, проведено низку модельних експериментів, 

зображення деяких з яких показано на екрані (магнітне захоплення кластерів іонів, 

травлення сталевої кулі, осадження міді у зовнішньому полі), де ілюструється 

вплив неоднорідних магнітостатичних полів, що існують біля намагніченої 

наночастинки, на різні фізико-хімічні процеси.       

 

           В Інституті прикладних проблем фізики і біофізики  під керівництвом 

С.О.Мамілова проведені дослідження взаємодії лазерного випромінювання з 

молекулами гемоглобіну крові людини. Під впливом лазерної хвилі зеленого 

діапазону гемоглобін зазнає змін, що фіксується за зміною спектральних 

компонент поглинання крові. З цього факту робиться висновок щодо зменшення 

відносної концентрації карбоксігемоглобіну.  

 

 

 

     Таким чином, встановлена можливість контролювати співвідношення в 

артеріальній крові оксигенованого гемоглобіну, який переносить кисень, та 

карбоксігемоглобіну, у якого транспортна функція щодо кисню блокована. В 

цілому, проведене дослідження забезпечує визначення ступеня отруєння, скажімо, 

монооксидом вуглецю, який міститься в угарному газі, під час пожеж, вдиханні 

вихлопних газів, а також палінні. З іншого боку, зменшення відносної концентрації 

карбоксігемоглобіну при лазерному опроміненні дає перспективи розробки методів 

очистки крові від монооксиду вуглецю.   
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           Цьогорічний результат МЦ “Інституті прикладної оптики” стосується так 

званих лазерних солітонів, про які було відомо, що існують векторні солітони з 

фіксованим станом їх поляризації. Тепер же в роботі В.В.Япарова, 

Є.А.Краснощокова та В.Б.Тараненка доведено існування стійких 

двокомпонентних лазерних солітонів, поляризація яких розподілена і містить 

дефекти, що здійснюють обертальний рух. 

           
Важко, маю на увазі себе, коротко розповісти про отримані результати, які 

зводяться до чисельного інтегрування записаних і показаних на слайді 

диференційних рівнянь. Там же демонструється схема бістабільного ізотропного 

лазеру і явний вид рівняння для двох поперечних поляризацій електричного поля в 

середині резонатора (І – загальна інтенсивність, g0 – коефіцієнт підсилення, a0 – 

коефіцієнт поглинання, d – коефіцієнт дифракції, s – параметр насичення). В 

результаті, для поля отримані чотири типи векторних автолокалізованих структур, 

зображених на малюнку, розподіл інтенсивності та поляризації яких показані у 

верхньому рядку (червоний колір відповідає еліпсам правого обертання, а синій – 

лівого). 

           Ортогональні компоненти поляризації векторних солітонів, які показані у 

другому і третьому рядках, мають взаємодоповнюючі розподіли інтенсивності і 

різні частоти подібно до поперечних резонаторних мод різних індексів. При цьому 

або одна, або обидві ортогональні компоненти можуть мати структуру оптичного 

вихору з властивим йому розподілом фази. За умови близьких, але різних частот 

цих компонент виникає биття, що зводиться до обертання поляризацій навколо 

центру за напрямками, що показані стрілками. 
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           У Фізико-технічному інституті низьких температур Е.Я.Рудавським з 

співробітниками поставлене питання щодо можливості утворення склоподібної 

фази у фермі-кристалах 
3
Не. Нагадаю, що вже декілька років у літературі 

дискутувалося проблема надплинності твердого бозе-кристалу 
4
Не, яка по аналогії 

отримала назву «supersolidity», що є дещо невдалою і, напевно, краще було б щось 

на кшталт твердої чи кристалічної надплинності, хоча і така назва не дуже гарна. 

Через цю проблему у попередні роки група Е.Я. Рудавського вивчала склоподібні 

фази квантового кристалу 
4
Не, для якого було встановлено, що вони легко 

формуються у випадку присутності у гратці дефектів впорядкування (наприклад, 

дислокацій). Їх реєстрація, а точніше – реєстрація невпорядкованого стану 

здійснювалася шляхом прецизійного вимірювання надлишкового у порівнянні з 

фононним тиску.  

 

            
       Якщо детальніше, то вимірювалася додаткова складова тиску, яка мала 

квадратичну залежність від температури на відміну від фононної, що пропорційна 

четвертій степені температури. Вона – ця складова – і слугувала основною ознакою 

утворення скла, оскільки, якщо мова йде про дислокації як дефекти, то, справді, 

через відштовхування вони можуть бути причиною додаткового і додатного за 

знаком внутрішнього тиску. Та ж методика без деформування була застосована для 

дослідження загартованих кристалів 
3
Не, яка довела, що в них також досить легко 

після швидкого охолодження при температурах порядку 10
-2

 К утворюється 

склоподібна фаза і виникає додатковий тиск. Водночас, у деформованих фермі-

кристалах  на відміну від бозе-кристалів склоподібна фаза майже відсутня, що 
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пояснюється більшою амплітудою нульових коливань через меншу масу 
3
Не, яка 

дозволяє йому легше тунелювати крізь бар’єри, чим заліковувати дефекти и 

покращувати впорядкування. Саме тиск збільшує бар’єри, протидіючи останньому. 

           Отже, цією роботою доведений, на мій власний погляд, доволі очікуваний 

факт, що квантова статистика не може впливати на кристалічний впорядкований чи 

невпорядкований стан. Моє припущення спирається, наприклад, на існування 

однакових магнітних кристалів як з цілими, так і напівцілими спінами, хоча, 

безумовно, тільки експеримент може поставити крапку у будь-якому питанні. 

 

           Інститут радіофізики і електроніки представив цього року як основний 

теоретичний результат, отриманий Ю.О.Аверковим, В.М.Яковенком і 

В.О.Ямпольским, який побачив світ на сторінках журналу Phys. Rev. Letters. 

 

            
Ними виявлено, а фактично – передбачено існування нових збуджень: косих 

поверхневих джозефсонівських плазмових хвиль на границі штучних структур, які 

складаються з послідовних шарів надпровідник-діелектрик, коли шари розташовані 

перпендикулярно до цієї границі, а між надпровідними шарами існує 

джозефсонівський зв’язок. Розглянуто випадок, коли на таку границю з 

діелектричної призми, що відділена від шаруватої структури вузьким вакуумним 

проміжком, падає електромагнітна хвиля ТГц частоти. Ця хвиля збуджує у шарах 

поверхневі коливання, для яких знайдено дисперсійне рівняння. Розраховані 

залежності коефіцієнтів відбиття і трансформації хвиль ТМ в ТЕ і навпаки від кута 

падіння електромагнітної хвилі в призмі. Як видно з показаних кривих, ці 

залежності мають резонансний характер. Показано, що збудження поверхневих 

джозефсонівських хвиль, які розповсюджуються в площині структури під 

довільним кутом до напрямку шарів (звідси назва – косі хвилі), супроводжується 

виникненням додаткової однорідної електромагнітної хвилі в призмі, поляризація 
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якої ортогональна поляризації падаючої хвилі. Знайдені ефекти взаємного 

перетворення поляризації електромагнітного поля є новими і можуть бути 

досліджені експериментально.  

 

           У Радіоастрономічному інституті звітний рік став роком завершення  під 

керівництвом О.О.Коноваленка унікального міжнародного проекту наземно-

космічного інтерферометра «Радіоастрон» – проекту, який розпочався двома 

роками раніше, після запуску 18 липня 2011 року з космодрому «Байконур» 

української ракети «Зеніт» з спеціальним космічним апаратом «Спектр-Р». Разом з 

євпаторійською (Крим) антеною РТ-70 запущений апарат утворив інтерферометр з 

раніше недосяжною базою, яка становить 350 000 км (відстань від Землі до 

Місяця). Завдяки великій базі, високій чутливості і зручному географічному 

розташуванню місто Євпаторія стало одним з світових центрів цієї мережі 

наземно-космічного комплексу. В результаті, забезпечена рекордна кутова 

роздільна здатність мікросекундного рівня, що дозволяє розв’язувати ключові 

проблеми астрофізики і космології. З іншого боку, в рамках проекту, де 

Радіоастрономічний інститут був і залишається головною організацією, здійснено 

суттєве дооснащення антени РТ-70, яка належить Національному космічному 

агентству. Тепер ця антена має найвищу чутливість і є головним наземним 

приладом створеного інтерферометра. 

На екрані зображена схема проекту і перші записи інформації. Зокрема, форму 

першого зареєстрованого інтерферометричного відгуку, який для бази у 350 000 км 

відповідає роздільній здатності порядку 250 кутових мікросекунд, що майже на 

порядок точніше за раніше досягнуті в радіоастрономії величини. Так, деякі нові 

результати вже отримані, але автори сподіваються, а скоріш за все – впевнені, що 

головні дослідження попереду і не за горами нові вражаючі вимірювання.  
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В Інституті іоносфери І.Ф.Домніним з співробітниками, як і в минулі роки, 

зафіксовані і виміряні великомасштабні аперіодичні та квазіперіодичні іоносферні 

збурення в небі над Харковом, викликані радіовипромінюванням віддаленим на 

1000 км потужним нагрівним стендом, який розташований під Нижнім Новгородом 

(Росія).  

 

            
 

Фактично спостережено збільшення у приблизно 2 рази відносної амплітуди 

хвильового збурення з періодом близько 30 хв. на висотах 275-360 км. Час його 
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затримки щодо першого включення стенду становило біля години, тривалість – 2-4 

періоди, а відносна амплітуда дорівнювала 0.02-0.04. Швидкість спостережуваного 

збурення складала десь 300 км/с. Показано, що параметри іоносферних збурень 

залежать від геофізичної ситуації під час вимірювань, а також визначаються 

режимом роботи нагрівного стенду.            

            

           У Донецькому фізико-технічному інституті Ю.Г.Пашкевичем і 

О.А.Гусєвим разом з швейцарськими колегами проведено експериментальні та 

теоретичні дослідження впливу тиску до 2.4 ГПа на фазову діаграму залізо-місткої 

надпровідної сполуки FeSe1-x. Експеримент виконувався методом мюонного 

спінового резонансу в одній з кращих у світі лабораторій, що розташована в 

Швейцарії, а розрахунки – в ДонФТІ на його новоствореному грід-кластері, який є 

частиною української академічної грід-мережі.  

Чому обрана така сполука? Ну, по-перше, залізо-місткі сполуки, хоча тепер і 

неможна назвати новими, посідають одне з провідних місць у фізиці 

надпровідності, бо остаточно зруйнували старий постулат про несумісність 

магнетизму і надпровідності. Перші пробоїни він отримав після відкриття мідних 

ВТНП оксидів, але поступово визріла думка про особливі «стосунки» міді і кисню, 

які і дозволяють існування надпровідного конденсату у магнітному середовищі при 

високій Тс. 

 

           
Але після відкриття цілої низки залізо-містких сполук стало очевидно, що в цілому 

таке твердження не відповідає дійсності. По-друге, сполука FeSe є унікальною у 
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багатому сімействі собі подібних тим, що у своєму вихідному стані без допування 

є металом без магнітного порядку і переходить у надпровідний стан при скромних 

8 К. Але якщо зразок стиснути, то критична температура швидко зростає, 

досягаючи при 9 ГПа величини 37 К. Така Тс ставить стиснутий FeSe у ряд ВТНП. 

           Виконане дослідження виявило нові властивості цієї сполуки. Так, при 

тисках, більших за 0.8 ГПа в ній виникає магнітне впорядкування, яке має 

об’ємний характер і співіснує з надпровідним станом на атомарному рівні, хоча 

можливість розбиття кристалу на магніто-впорядковані і надпровідні області, що 

співіснують, поки виключити не вдалося. Виконані розрахунки основного стану 

при різних типах магнітного впорядкування, яке б забезпечило спостережуваний 

сигнал мюонного резонансу, показали, що найменшу енергію має АФМ структура, 

названа другою (АФМ-ІІ). В ній магнітний момент на іоні заліза досягає 

максимального значення  порядку 0.2 B , яке треба визнати надто малим, щоб 

бути зафіксованим найбільш застосовним методом нейтронної дифракції.   

 

           Інститут фізики гірничих процесів представив результати досліджень, які 

започатковувалися, розпочиналися і значною мірою виконувалися за участі і під 

керівництвом А.Д.Алексєєва.  

 

Він 

з колегами провели серію ЯМР вимірювань рухливості води в порах антрациту при 

температурах від відносно низьких, 90 К, до кімнатних. В результаті виявлено 

існування різкої зміни рухливості молекул Н2О. Зокрема, встановлено існування 

переохолодженої води при температурах, значно нижчих, ніж 273 К. Аномальна 
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поведінка коефіцієнтів самодифузії, відмінна від ареніусової, що авторами 

пояснено температурною зміною внесків поверхневої і об’ємної дифузії в 

мікропорах, що мають певний розподіл за розмірами. 

 

           В Інституті фізики конденсованих систем І.П.Омелян розробив новий 

ефективний підхід до вивчення сольватаційних  взаємодій у моделюванні складних 

біохімічних реакцій методом молекулярної динаміки. Зокрема, вдалося доповнити 

запропонований підхід оптимізованим канонічно-ізокінетичним ланцюговим 

термостатом, чим досягти вражаючого збільшення величини часового кроку при 

розв’язанні рівнянь руху. 

Для демонстрації можливостей методу і з метою порівняння проведено низку 

розрахунків як новим, так і відомими методами з різними кроками для повністю 

гнучкої моделі дипептиду аланіну, що знаходиться у воді (рис. зліва). А внизу 

справа показана функція розподілу дипольного моменту цієї молекули у 

гідратованому стані. Виявилося, що результати запропонованого методу з відносно 

великим кроком у 32 пс практично збігаються з тими, які отримані тестовим 

методом ланжевенівської динаміки для дуже малого кроку 4 фс. Тим самим 

доведено, що  новий метод зберігає високу точність навіть за умов використання 

дуже високих часових розрахункових кроків, які сягають кількох десятків 

пікосекунд. Треба також мати на увазі, що таке суттєве прискорення чисельних 

розрахунків помітно зменшує фінансові витрати на дослідження різних хіміко-

біологічних систем.  

 

            
 

           В Інституті електронної фізики групою під керівництвом О.Б.Шпеника 

методами електронної, мас- та оптичної спектроскопії вперше проведено широкі, 
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комплексні експериментальні дослідження сірки у її газовій фазі. Детально вивчені 

процеси пружного та непружного розсіяння електронів, утворення позитивних і 

негативних іонів, оптичні спектри випромінювання.  
Одним з результатів встановлено, що в температурному діапазоні від 30 до 120 С у 

сірчаній парі знаходяться молекулярно-кластерні сполуки S2-S8, що обумовлює 

переважно молекулярно-смугастий характер її спектру випромінювання. Шляхом 

використання електронних пучків з рекордно малою (0.08 еВ) моноенергетичністю 

вивчено частотні залежності збудження і іонізації та встановлено порогові 

особливості перебігу ряду важливих елементарних процесів. 

           Отримані результати мають велике науково-практичне значення, оскільки 

сірка є одним з біогенних елементів і входить до складу деяких амінокислот, а 

окислювально-відновлювально реакції за учасі сірки – джерело енергії у 

хемосинтезі. 

 

            
 

           У НТЦ “Реактивелектрон” продовжувались роботи з створення технологій 

виробництва надтвердих тугоплавких матеріалів для абразивної та 

магнітоабразивної обробки деталей та покращання властивостей карбідосталей. З 

цією метою під керівництвом В.С.Поліщука розроблена технологія виробництва 

монокристалічних порошків карбіду титану і хрому, а також нанодисперсного 

карбонітриду титану. 
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Ці технології передані і впроваджені на дослідному заводі НТЦ за участі ВАТ 

«Інтерсервіс», де виготовлені партії роликів з карбідосталі, які пройшли перевірку 

на металургійних комбінатах ПАТ «Арселор-Міттал» у Кривому Розі та деяких 

інших. Ця експлуатаційна перевірка продемонструвала, що виготовлені ролики у 

півтора-два рази стійкіші, ніж сталеві, що дозволяє отримати економічний ефект 

порядку 3.5 млн. грн.  

           Синтезовані магнітоабразивні матеріали експортуються за кордон, зокрема, 

США, Німеччину, Швейцарію і використовуються для обробки лопаток двигунів 

на ОАО «Мотор Січ». На слайді показані нові розроблені ролики швидкісних 

сортопрокатних виробництв. 

 

           На цьому основна частина звіту вичерпана. Водночас, бажаючи для 

порівняння її доповнити світовими досягненнями, скажу і про них, але спочатку 

зауважу, що хоча у фізиці весь час щось відбувається, події є різної степені 

значущості – від глобальної, як, ми пам’ятаємо було з ВТНП, гігантським 

магнітоопором або більш свіжий приклад – графеном – до тих, про які дізнаються 

лише вузькі фахівці. І хоча все – і великі прориви, і відносно скромні результати, –  

що має відношення до накопичування знань, в тій чи іншій степені, є важливим, 

кожний з нас, як мені особисто здається, відчуває деяку кризу у їх виробництві, 

попри окремі відкриття, що мають суспільне звучання.  Що мається на увазі?  

           Зокрема, те, що, наприклад, сталося у 2012 році, коли після двох або навіть 

трьох десятиліть пошуків і очікувань був, нарешті, спостережений бозон Хіггса – 

явище, насправді, рідкісне, і безглуздо чекати, що щось подібне відбуватиметься 
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щороку. Я не хочу бути поганим пророком і стверджувати, що кількість відкриттів 

мала або що їх не буде у майбутньому, але число великих наукових проривів у 

фізиці неживого світу явно зменшується. Проте, ми розуміємо – без нових 

фундаментальних знань неможливо очікувати принципово нових технологій, які 

ризикують перетворитися на виключно виробничі, якими б важливими вони не 

були. Навіть при цьому чисто виробничі технології неспроможні підтримувати 

рівень економічного розвитку, до якого звикли країни золотого мільярду.  

           Чому про це приходиться говорити у звітній доповіді, бо зараз на різних 

рівнях – від державного до, вибачте, «кухонного» в лапках, що, повірте, не має 

негативного присмаку, – точиться багато розмов про необхідність, стан і, скажу 

так, розмір фінансових вливань у фундаментальні дослідження, які, на превеликий 

жаль, не тільки нашому обивателю, а й більшості керівників вищих державних 

органів і установ здаються непотрібними і витрати на них – марними. Про що 

можна говорити, коли нещодавно прийнята безглузда, на мій погляд, Постанова 

Уряду – я її цитував на одному з останніх засідань Бюро ВФА, за якою цінність 

всіх, повторюю – всіх, наукових результатів вимірюється лише їх впровадженням і 

корисністю для економіки держави.  

            Тут ми не поодинокі і процитую слова Президента Республіки Білорусь 

О.Г.Лукашенка, які він виголосив кілька днів тому під час святкувань Дня 

білоруської науки: «Мы не можем позволить себе распылять средства ради 

удовлетворения академической любознательности. Наука должна быть заточена 

на потребности нашего суверенного государства. Нам не нужен 

интеллектуальный продукт, который не превращается в товар» (підкреслено 

мною). Треба, одначе, знати історію, яка вчить: коли керівник держави обирає 

подібну недалекоглядну стратегію, нічим хорошим це не закінчується – тільки ще 

більшим занепадом… 

           Нашим чиновникам, включаючи посадовців вищого рангу, теж не до історії, 

бо думають вони тотожно і бажають від науки того ж, а окремі виступи у пресі або 

на телебаченні проти такої, небезпечної з усіх точок зору, державної політики 

безрезультатні. Керівники держави не чують закликів вчених та передової 

громадськості, не бажають згадувати, що так звані некорисні, на перший погляд, 

дослідження дали світу ядерну енергію, транзистори, лазери, супутниковий зв'язок, 

комп’ютери, а пізніше GPS-навігатори, електронну пошту та Інтернет разом з грід-

технологією й багато іншого.  

            При цьому не можна не визнати, що головною причиною дуже швидкого 

розвитку науки у ХХ-му столітті була холодна війна, що примушувало найбільш 

впливові країни, в першу чергу, СРСР і США, а тепер до них долучився Китай, 

витрачати шалені кошти саме на чисту науку у надії обігнати один одного, бо 

першість у пізнанні природи може визначити переможця прямого протистояння, 

яке не виключалось. Подібні виклики людству, на щастя, минули, в усякому разі, 

хотілося б так думати, а інших катаклізмів –глобальної зміни клімату, вичерпання 

природних ресурсів, обміління  річок або зменшення запасів прісної води широкі 

маси не дуже  бояться, тому уряди деяких, навіть розвинутих, країн зменшують, 

звичайно, не самі розходи, а швидкість їх збільшення, що, відверто кажучи, теж 

симптоматично. З цього приводу відомий всім Андрій Гейм висловився так, що 

лише глобальна небезпека, або небезпека для існування самого людства – 
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наприклад, зіткнення Землі з великим астероїдом, чому ми маємо досить свіжий 

російський приклад, може примусити країни дбати про нові технології, а отже – 

про фундаментальні дослідження. Його слова в оригіналі звучать так: «Люди 

должны, наконец, понять, что социальные сети могут сделать отдельных их 

представителей очень богатыми, но планету они не спасут. Для этого нужны 

только фундаментальные открытия».     

           Впевнений, що всі ми поділяємо такі слова, оскільки переважно 

фундаментальними дослідженнями тільки й займаємось, що лише вони можуть 

забезпечити нові відкриття, які ми всі очікуємо.  

           Якщо не враховувати бозон Хіггса, то інших загальнонаукових резонансних 

подій, викликаних фізикою, минулого року, вочевидь, у світі не сталося. І все ж 

дозвольте за традицією назвати кілька результатів, які за рейтингами різних 

агенцій і журналів, наприклад, «Science» або «Nature», визнані за найважливіші. 

При цьому треба зважати, що багато видань тепер публікує, образно кажучи, «свої» 

найбільш гучні річні досягнення, і я намагався вибрати такі, які або згадуються 

принаймні двічі. Крім того, практично в усіх таких десятках більшість чільних 

місць посідають біомедицинські досягнення, які мені важко оцінити, тому 

користувався їх викладом у прес-релізах. 

           Отже, якщо говорити про найсуттєвіші світові досягнення 2012 року в науці 

взагалі, то їх рейтинг за найбільш цитованою і згадуваною в Інтернеті версією 

приблизно 500-та експертів престижного журналу «Science» такий. 

           – Першим, як вже згадувалося, визнано спостереження слідів наявності 

бозона Хіггса, що утворюється в результаті зіткнень протонів у кільці Великого 

адронного колайдера, про що було офіційно об’явлено 4 липня і що згадується як 

найвизначніша наукова подія року всіма, хто складав подібні рейтинги, включаючи 

найбільш впливові в світі ненаукові видання – газету «New York Times» та журнал 

«Time». Мені важко сказати, чого в різних коментарях більше – дійсно захвату від 

самого факту відкриття чи здивування, що така неймовірно складна і фантастично 

велика машина, як Великий адронний коллайдер, працює і видає результати. 

Присутнє і деяке розчарування, що так чи інакше находять своє підтвердження 

основні передбачення Стандартної моделі і, більше того, в її найпростішому, якщо 

можна так висловитись, варіанті, проте основні виконавці зберігають певну 

обережність і не дають остаточних висновків. Навряд чи в нашій освіченій 

аудиторії треба щось додавати, але, гадаю, частинка, яку очікували майже 

півстоліття і без якої нема фізичного змісту маси, про що думали геніальні Ньютон 

і Ейнштейн і продовжують думати сотні, а може й тисячі глибоких умів, варта 

того, щоб їй були присвячені кілька додаткових слів. Так, в журналі «Time» це 

відкриття назване тріумфом людського інтелекту та кульмінацією роботи тисяч 

науковців і інженерів, яка тривала кілька десятиліть. Від себе з приємністю хочу 

додати, що все це відбувалося не без достойного українського інтелектуального 

внеску.               

Хоча при цьому зазначу, що крім великих творчих зусиль, будівництво цього 

інструменту забрало багато коштів, за оцінками 6 млрд. євро, в які внесок нашої 

Батьківщини, якщо і є, то ледь помітний.  

           Все сказане про хіггсівський бозон, відносилося до початку року, коли я 

почав збирати матеріал для доповіді, тому мушу додати, що буквально два тижні 
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тому ЦЕРН оприлюднив офіційні висновки щодо подальшого аналізу отриманих 

даних. У ньому зазначається, що частинка, про яку йшлося, дійсно бозон Хіггса. 

Проте треба пройти ще довгий шлях вимірювань, щоб з’ясувати, якого цей бозон 

типу. Робиться також зауваження – особисто я гадаю, для інтриги, що з наявних 

даних не вдалося визначити точно, чи є відкритий бозон Хіггса саме тим, який 

передбачається Стандартною моделлю, чи він виходить за її межі. Ще одна цікава 

фраза з цього документу: «не знайдено ніяких свідоцтв наявності додаткових 

частинок, які передбачаються теорією суперсиметрії». 

           Про бозон все і переходжу до наступних наукових досягнень року за 

рейтингом журналу «Science». 

           – Другим у ньому значиться «геном денісівця». Мова йде про розшифровку 

геному нашого предку, або вимерлої вітки людської істоти, що дещо відрізняється і 

від людини сучасної, і від неандертальця. Німецькими палеогенетиками в 

Денісівській печері на Алтаї була знайдена частина фаланги мізинця жінки, що 

дозволило прочитати генетичний код молодої володарки цього пальця, яка жила 

приблизно 80 тисяч років тому, і довести, що мова йде про окремий вид, хоча і 

близький до неандертальця. 

           –  На третьому місці – досягнення японців з університету Кіото, які зуміли 

штучно виростити з стовбурових клітин миші функціональні яйцеклітини. Останні, 

будучи заплідненими, в утробі сурогатної матері-миші успішно перетворилися на 

зародків, а потім – у народжених здорових мишенят.       

           – На четвертому – посадочна система тритонного марсоходу Curiosity з його 

«Небесним краном» – найбільш важкою частиною усього спускного апарату. Кран 

філігранно спустив космічний пересувний візок (він зветься – ровер) на поверхню 

Марса на нейлонових тросах з восьмиметрової висоти. Це вже назвали 

революційною зміною спуску – хоча він складніший за приземлення (тут – 

примарсення) за допомогою подушок безпеки, які використовувалися у попередніх 

спусках на різні планети, зате надійніший і легше керований. 

           – П’ятим світовим досягненням визнано використання групою фізиків з 

Німеччини і США рентгенівського лазеру Національної лабораторії прискорювачів 

у Каліфорнії для встановлення структури білків, що дозволило розгледіти один з 

ферментів, необхідних для життя вірусу Tripanosoma brucei, який викликає 

африканську сонну хворобу, у 10
6
 разів чіткіше, ніж при застосування 

синхротронного випромінювання. Тим самим доведено, що такий лазер краще за 

всі відомі методи розшифровує подібні структури.  

           –   На шостому місці – удосконалення так званого методу «цинкових 

пальців», або штучних білків, що містять цинк і сконструйованих таким чином, 

щоб зв’язуватися лише з певною послідовністю основ ДНК. Нові цинкові пальці 

тепер дозволяють вмикати і вимикати будь-який ген у живому стані, а також 

розрізати молекулу ДНК у довільному місці, а потім зшивати її по-іншому. 

Вважається, що через кілька років нова технологія стане стандартною процедурою 

для всіх передових лабораторій, що займаються генною інженерією і 

молекулярною біологією.   

           – Сьомим досягненням визнано результати експериментів, в яких отримані 

переконливі докази існування до того гіпотетичної частинки – ферміона Майорани, 

особливістю якої є тотожність своїй античастинці, тому може мати місце її 
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анігіляція з самою собою. Такі частинки у 30-ті роки минулого століття передбачив 

видатний теоретик Етторе Майорана. У вільному просторі вони дійсно не знайдені, 

проте кілька років тому теоретично було показано, що за певних умов у 

колективному спектрі надпровідника з неоднорідним параметром порядку можуть 

виникати квазічастинки, які відповідають ферміонам Майорани. І от, минулого 

року група голландських експериментаторів змогла їх спостерігати. Це 

спостереження могло б бути лише цікавим фізичним явищем, якби не мало 

відношення до майбутніх квантових комп’ютерів, оскільки квазічастинки 

Майорани точно запам’ятовують свій попередній квантовий стан.     

           – Наступне, восьме, місце посіли результати десятилітнього проекту 

ENCODE, які виявили такий несподіваний факт: біля 80% геному людини складає 

регуляторна ДНК і «вмикачі» генів, що все разом раніше вважалася сміттям. Цей 

висновок розцінений як біологічний прорив, оскільки з’ясувалося, що сміттєва 

ДНК є функціональною і грає важливу роль у спадковості. Більше того, у статті 

журналу «Science» сказано дослівно, що «це досягнення не менш важливе для 

біології, ніж відкриття бозону Хіггса для фізики».    

           – Дев’ятим досягненням став експеримент з удосконалення інтерфейсу 

мозок-машина на прикладі демонстрації керування рукою робота силою думки за 

допомогою комп’ютера, який підключений до паралізованої людини.  Відповідна 

технологія направлена на те, щоб повернути рухомість хворим людям – тим, кому 

важко спілкуватися з світом, хто не може ворухнутися.           

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

місці з чільної десятки, знаходиться експеримент, що виконувався 250 

дослідниками, з нейтринними детекторами Дайя-бей у Китаї по вивченню 

перетворень електронного нейтрино в тау-, а також мюонне нейтрино, з яких було 

визначено останній параметр з усього шести, що керують осциляціями нейтрино з 

одного їх виду в інший. Такі перетворення є прямим свідоцтвом скінченності мас 

нейтрино, але не тільки. Це вкрай важливо і тому, що дає можливість дослідити 

процеси, в яких порушується СР симетрія, тобто зрозуміти відсутність у Всесвіті 

антиматерії. Вимірювання такого фундаментального параметру і без цього є 

неординарною подією, яка відбувається не кожний рік, а вимірюваннями 

займалися кілька міжнародних нейтринних колаборацій, але китайці виявились 

першими. Найголовнішим виявилося те, що шуканий параметр, який зветься кутом 

13 , виявився ненульовим і з 10% точністю рівним 9
о
. Тим самим, доведено, що 

природа допускає порушення симетрії між нейтрино і антинейтрино, з чого і 

випливає висновок щодо причин присутності у Всесвіті тільки матерії, хоча під час 

Великого вибуху частинки та античастинки народжувалися у рівних кількостях.  

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

редколегія «Science», схоже, роздала всім сестрам по сергам, відмітивши три 

фізичних досягнення, три біологічних, та додавши четвірку видатних технологій. 

Але оскільки фізики у ньому не так багато дозволю собі додати до цих, безумовно, 

яскравих результатів ще кілька фізичних. 

           Особисто мені здалося, що дуже цікавими у минулому році також були: 

           – Відкриття англійськими астрономами не екзопланет, яких вже десятки, а 

ще однієї планетної системи, схожої на Сонячну. Методом вимірювання 
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променевих швидкостей (швидкості руху зорі до спостережника і від нього) 

одночасно трьома телескопами, що були розташовані в Чилі, Австралії та на 

Гавайях, досліджувалася зоря тау Кита, яка за багатьма параметрами схожа на 

Сонце. Були виміряні періодичні зміни променевих швидкостей цієї зорі, які 

проінтерпретовані присутністю п’ятьох екзопланет на стабільних орбітах з 

періодами обертання 14, 35, 94, 168 і 640 днів та масами, відповідно, 2,  3.1,  3.6,  

4.3 та 6.6 мас Землі. Якщо ці дані знайдуть підтвердження, то ця планетна система 

стане другою за відстанню до Сонячної системи – після  планетної системи у однієї 

із зір потрійної системи альфа Центавра. Хоча відкрита система не перша, її 

особливість полягає у тому, що є підстави вважати екзопланету з періодом 

обертання у 168 днів такою, яка знаходиться в «зоні життя», бо на ній начебто 

виявлені ознаки присутності води у рідкому стані. 

           – Завершення пошуків 113 елементу, про що на початку літа сповістили 

японські дослідники з Центру прискорювачів при інституті RIKEN, які тим самим 

отримали право на його найменування. Нагадаю, що 114-й зветься флеровій, а 116-

й – ливерморій. Вже зафіксовано існування і досліджені 115-й, 117-  та 118-й, які 

назв ще не мають. 

           – Створення найменшого за розміром напівпровідникового лазеру, про що 

також влітку повідомив журнал «Science» у статті американо-китайської групи. Він 

є нанотрубкою з нітриду галію та включеннями нітриду індію, які 

використовуються у світлодіодах. Нанотрубка була поміщена в ізолюючий шар із 

сілікону, що покривав тонку срібну плівку з надзвичайно високою якістю атомно 

гладкої поверхні – матеріалу, який створювався понад 15 років. В результаті, з 

одного боку, когерентне випромінювання майже не розсіюється на границях, а з 

іншого, – система практично не гріється, тобто не втрачає інформацію і може 

виконувати функції цілого комунікаційного пристрою.  

           Зауважу, що створення мікролазерів є однією з задач МЦ «Інституту 

прикладної оптики». 

           – Продовжую: одним з результатів року вважаю досягнення рекордної 

ефективності сонячних батарей на основі графену. Група матеріалознавців з 

університету Флориди поставила за мету замінити у сонячних елементах достатньо 

дорогий високочистий монокристалічний кремній на вуглецеві матеріали. 

Попередні спроби це зробити дозволили досягти ефективності перетворення світла 

в електрику лише у 2,9%. Коли ж ці дослідники покрили графенові шари 

молекулами трифторметансульфоніламіду, то отримали рекордні 8,6%. Ці 

молекули не тільки помітно підвищують провідність графену, а й – і це головне – 

сприяють збільшенню електричного поля у комірці. Дуже важливо, що ця 

молекула стабільна. Вже побудована комірка площею 5 мм
2
, яка працює у будь-

яких погодних умовах. Хоча спосіб зручний і дешевий, комерціалізація стане 

вигідною лише за умови досягнення хоча б 10-12% ефективності, що дозволить 

конкурувати з кремнієвими комірками, ефективність яких досягає 25%. 

           – Важливим, гадаю, є синтез кристалів, які відкривають нову еру в індустрії 

комп’ютерної пам’яті. Мова йде про отримані в університеті Іллінойсу (США) 

дуже дешеві, прості у виробництві і працюючі при кімнатній температурі нові 

сегнетоелектричні системи, які шукали досить багато років. Основою, як 

повідомив у серпні журнал «Nature», стали молекулярні кристали діазену 
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(C10H4N2O4), молекули якого грають роль акцепторів з домішками нафталену 

(C10H8) або пірену (C16H10), що у гратці є донорами. Як результат, отримані системи 

стають фероелектриками і зберігають цю властивість до кімнатної температури. 

Принципово, що переорієнтація поляризації в них забезпечується не інерційними 

гратковими зміщеннями, як це відбувається у звичайних фероелектриках, а 

електронами, тобто відбувається майже миттєво у вже малих електричних полях.   

           Додам, що деякі, найбільш цікаві статті у журналі «Nature»  

супроводжуються коментарями. Так от, в коментарі на цю роботу написано, що 

«запропонована технологія самозборки дозволить створювати необмежені 

бібліотеки сегнетоелектричних матеріалів і відкриває ящик Пандорри в області 

сегнетоелектроніки».  

           З іншого боку, в цьому ж випуску журналу опубліковане повідомлення 

американо-німецької групи, яке мене вразило. Мабуть, досягнута деяка границя 

мініатюризації, бо вдалося записати і зчитати інформацію з комірки, утвореною 

усього 12-ма парамагнітними атомами. При цьому вони демонстрували 

антиферомагнітний, який несподівано для таких малих систем відповідав 

неєлівському, а не квантовому впорядкуванню спінів, що фіксувалося магнітною 

голкою тунельного мікроскопу. Основний недолік – все це працює при наднизьких 

температурах порядку 1 К.   

           – Створення фізико-хімічною групою Гарвардського університету, про що 

повідомлено в журналі «Nature», ще одного незвичайного матеріалу, названого 

SLIPS (slippery liquid-infused porous surface – слизька пориста поверхня, насичена 

рідиною), до якого нічого не прилипає, оскільки його поверхня є репелентом для 

будь яких речовин як у рідкому, так і твердому станах. Сама вона пориста, покрита 

протеїнами у рідкій фазі, чим нагадує підталий лід, і через відсутність дефектів 

виявляється дуже гладкою навіть на атомних масштабах. Водночас, стабільна, 

тобто спонтанно не висихає, бо довгі молекули протеїнів одним з своїх кінців 

знаходяться глибоко в порах, а якщо ж таке відбувається, то відбудовується за 

рахунок виходу з глибини пор на поверхню інших молекул. Нема і затвердіння на 

холоді, бо ці специфічні протеїни відштовхують і воду. Отримані матеріали почали 

вивчатися і фізиками, і біологами. 

           Я назвав досягнення, проте були й невдачі. Так, після шести років 

експериментів найпотужніший у світі лазер, що сконструйований у Каліфорнії і 

обійшовся у 3,5 млрд. доларів, так і не підпалив термоядерну реакцію у маленькій 

таблетці з ізотопів водню. Зараз все зупинено і точаться дискусії щодо 

продовження або припинення робіт через їх дорожнечу.  

 

           На цьому закінчую наукову частину звіту. Подібна інформація, будучи 

цікавою, без порівняння і оцінки перспектив, не має великого сенсу. Але хотів би 

сподіватись, що наведені результати дають уявлення, на яких напрямах 

фундаментальних пошуків концентруються основні зусилля дослідників. 

           А якщо виходити з березневої цього року конференції Американського 

фізичного товариства, яка відображає світові тенденції, то чільні місця посідають 

дослідження топологічних діелектриків, залізних надпровідників, про які я 

згадував, коли говорив про ДонФТІ і які є одними з найбільш досліджуваних у 

відділі надпровідності Інституту металофізики. Крім того, популярним 
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залишається вивчення різноманітних наноелектронних структур і все більше і 

більше уваги приділяється фізиці живого.  

           Якщо про топологічні діелектрики, а це переважно вісмутові сполуки,  у нас 

говорять переважно теоретики, то різні аспекти нанофізики лежать у полі зору 

багатьох інститутів, до того ж є спеціальні програми, а всією роботою керує 

шановний А.Г.Наумовець і це добре. Що ж стосується, скажу так, біомедичної 

фізики, то нею також цікавляться в ряді установ ВФА, про що свідчать викладені 

вище результати, хоча цілеспрямована підготовка спеціалістів поки що відсутня і 

справа тримається на ентузіастах.  

             Коротко додам, що біологічні напрями є переважно фундаментальними і  

належать до таких, яким надаватиметься і вже надається перевага з боку платників 

податків, що піклуються, як це не банально звучить, про своє здоров’я. Коли ж при 

цьому врахувати окупність фінансування таких робіт, то світовий досвід свідчить, 

що тут вона завдяки виробництву ліків вдвічі-втричі скоріша, ніж у технічних 

напрямах. При всій щирій повазі до останніх, сучасні тенденції такі, що увага до 

фізики живого тільки зростатиме, і ми також маємо це враховувати, а роботи у її 

напрямах вистачить і власне фізикам, і хімікам, і «айтішнікам», і фахівцям з інших 

дисциплін. 

           До речі, припускаю, буде слушно навести слова П.Л. Капиці щодо окупності 

фундаментальної науки взагалі, що від нас повсякденно вимагають: 

«Фундаментальная наука, – говорив він ще у далекі 50-і, – не обязана себя 

окупать. Для этого она должна быть понятной большинству, а оно на такое не 

способно». Не хотів би думати, що цей вислів будь-ким сприйметься як 

образливий. Для мене він, скоріше, сигнал до активної популяризації науки, чим 

варто займатися серйозно, використовуючи, зокрема, сайти інститутів, про що 

нижче.  

           Деяку переорієнтацію інтересів світової фізики можна відчути і по тому, як 

швидко зростає число досліджень, де вивчаються явища за участі саме молекул, 

причому доволі складних, що визначають характер протікання тих чи інших 

процесів. Тут, не секрет, ми маємо традиції і важко назвати інститут нашого 

відділення, де б не вивчалися фізичні явища за участю саме молекул. А питання, 

чому тоді ми не диктуємо моду, має, на мій погляд, дуже просту відповідь – брак 

сучасної апаратури просто не дозволяє бути на фронті пошуків, а якщо це вдається, 

то або разом з нашими закордонними партнерами, або лише на вузьких ділянках 

світового наукового фронту досліджень. 

           Коли тверезо подивитись на стан речей, то попри успіхи і, не побоюсь такого 

слова, як окремі прориви, в цілому українська наука взагалі і фізика зокрема 

посідають дуже скромні місця. Причини такого становища нам всім відомі і не раз 

піднімалися провідними вченими України в пресі, на всіляких нарадах, але status 

quo з роками зламати не виходить.  

           Здавалося б, чого нам, фізикам, посипати голову попелом? Якщо глянути на 

діаграму розподілу публікацій за науковими напрямами, то легко бачити, 
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що ситуація з фізико-математичними науками в Україні, як мінімум, прийнятна. 

Продукція наших фізиків і математиків в міжнародних базах даних набагато 

перевищує інші науки. Більше третини українських публікацій, що представлені у 

провідних виданнях, стосується саме фізико-математичних досліджень, а якщо б 

показати тільки фізику, то її частка сягала б 37%. Інші науки представлені набагато 

скромніше. Такий дисбаланс між різними науками на користь фізики не є 

наслідком кращого ставлення до фізики і фізиків у нашій державі, а є величезною 

заслугою наших – вибачте з пафос – великих попередників: Ландау, Лейпунського, 

Обреїмова, Шубнікова, Іллі Ліфшиця, Брауде і багатьох інших у Харкові, 

Боголюбова, Гольдмана, Давидова, Курдюмова, Лашкарьова, Пекара, Прихотько і 

теж багатьох інших – неможливо згадати всіх, хто заклав традиції працювати у 

фізиці тільки на рівні, що відповідає світовому. Тому фізики, а я маю на увазі й 

астрофізиків, матеріалознавці, хіміки і представники деяких інших галузей 

вважають за конче потрібне знайомити з своїми результатами світову 

громадськість.  Водночас, з представлених даних, які я навожу для порівняння, 

щодо подібного розподілу в Китаї і Канаді, видно, що він інший і набагато більш 

рівномірний. І можна ще раз пересвідчитись, який великий відсоток у порівнянні з 

фізикою займають медико-біологічні та інформаційні дослідження. Але відповідні 

вітчизняні дослідження у міжнародних базах представлені суттєво скромніше.  

           Маємо ми й інші підстави для гордості. Як відомо за базою даних Scopus 

створений український рейтинг. Він дещо відрізняється від російської так званої 
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«Карты полезных ископаемых российской науки», яка спирається на дані Web of 

Science і за певним принципом включає приблизно 5000 імен.  Наш обмеженіший і 

побудований у вигляді списку 100 найбільш відомих на сьогодні українських 

науковців, який оновлюється щомісяця. Останній – він на екрані – оприлюднений 

буквально днями. 

 

           Науковці з установ нашого відділення йдуть по порядку, а в дужках – їх 

місце у загальноукраїнському рейтингу. Зазначені кількість публікацій в журналах 

цієї бази даних, цитат-індекс, а також індекс Хірша, за величиною якого, власне, і 

складено український рейтинг (якщо б за основу подібно до Росії взяти цитування, 

то розташування дещо змінилося б).  Так от, серед 100 кращих науковців рівно 

третина, а точніше – 33, складають представники ВФА і це дуже приємно (при 

цьому я не включив до цього слайду фізиків інших відділень або університетів, але 

їх відносно небагато; так, серед ядерників у цьому списку лише п’ятеро, є один 

співробітник КрАО і два-три представляють університети). Не можу при цьому 

окремо не відмітити, що на відміну від минулорічного рейтингу, який я теж 

демонстрував, в ньому відбулася приємна для нашого відділення зміна, оскільки 

цей список українських вчених, нарешті, очолив фізик – це В.П.Гусинін. Додам, що 

для зручності члени академії, а їх 10, виділені червоним. Це, в свою чергу, 

свідчить, що, в принципі, ми маємо дуже непоганий і якісний резерв на майбутнє. 

           Звичайно, і це не секрет, існує певна, неоднаковість рейтингів, бо різні бази 

дають дещо відмінні результати. Але, наскільки відомо, кардинальних 
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розбіжностей між ними не спостерігається, і саме цей я демонструю лише тому, 

що, по-перше, він складена за найбільш повною на сьогодні базою, яка включає 

19000 журналів, а по друге, незалежними – принаймні, незалежними від нашого 

Бюро чи членів ВФА – експертами. І все ж упорядникам цього корисного та 

інформативного документу треба було знати, що коли подібні таблиці стосуються 

різних наук, то непогано було б складати унормовані, а не абсолютні дані, бо добре 

відомо, що цитування, а отже, і індекс Хірша науко-залежні. Не виключено, що у 

такий спосіб у рейтингу з’явилися б не тільки нові імена, а й дещо змінилася 

послідовність прізвищ.  

           Але більш прикро і, безумовно, незаслужено, що до рейтингу не потрапили 

багато наших корифеїв, які, взагалі кажучи, не можуть не бути серед кращих. 

Такий результат обумовлений користуванням базою даних Scopus, яка охоплює 

період від, якщо не помиляюсь, 1995 року. Наші ж середнє і старше покоління 

працювали і в 70-і, і 80-і роки, а є й такі, хто починав ще на 10-20 років раніше і, 

дякуючи Богові, працюють й зараз. Це не можна не мати на увазі, коли знайомишся 

з подібним ранжиром, хоча певну інформацію щодо більш молодих він, безумовно, 

поставляє. База Web of Science оперує даними 11000 журналів з 1970 року, тому для 

вікових вчених є об’єктивнішою, проте вона помітно дорожча, а це, погодьтесь, 

суттєво. Втім, треба щиро подякувати упорядникам й за те, що зроблено і робиться.  

           Попутно зауважу, що імпакт-фактори журналів абсолютно безкоштовно 

стали поміщатися на іспанський платформі SCIMAGO, яка свідчить, що більше 

70% американських журналів мають імпакт-фактор, менший за 1, і в той же час 

журнали з імпакт-факторами, більшими за 5, виключно англо-американські, що не 

може бути випадковим і, на мою підозру простого користувача, є наслідком деякої 

навмисної політики перехресного цитування такими журналами один-одного, що я 

часом бачу, наприклад, з «Nature Physics», до яких не так просто проникнути. А от 

Григорій Перельман не хотів, як він зізнався, проходити принизливу процедуру 

рецензування, тому розміщав свої статті виключно в Архіві препринтів, що не 

завадило йому отримати найвищі можливі наукові нагороди та визнання. Між 

іншим, цей Архів, створений фізиками, вважається революційною парадигмою для 

наукових публікацій, і недарма у США регулярно проходять конференції, де 

обговорюються перспективи і доцільність збереження паперових журналів взагалі, 

хоча остаточного розв’язання цієї проблеми не запропоновано і вони продовжують 

жити.  

           Що випливає з сказаного? Тільки те, що для переважної більшості 

середньостатистичних, тобто нормальних, добротних статей, вірніше – їх авторів, 

поява у журналі з великим імпакт-фактором, безперечно, вигідна. А от, де 

опубліковано видатний результат, не має великого значення, бо саме такі 

досягнення і працюють, у кінцевому рахунку, на імпакт-фактори видань, на 

сторінках яких побачили світ. 

           Наявність більш-менш надійних даних про українських вчених взагалі і 

фізиків зокрема за однією базою і приблизно за один період, що  робить незалежна, 

професійна структура, можна лише вітати. Але при цьому, повторю, варто не 

перебільшувати значення цифр, і в той же час віддавати їм належне. Врешті решт, 

наука – не лише те, що отримано будь-ким з нас, але й інформування про зроблене 

фахової спільноти. Хочемо ми чи ні, розповсюдження інформації і фіксація 
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пріоритету – є метою кожного автора і кожної публікації (сюди ж, до певної міри, 

можна віднести конференції, семінари). Тому, чим більшій кількості колег стає 

відомим те, що зроблено, тим краще. Коли робота комусь потрібна, її згадують, а 

значить цитування тим чи іншим чином відображає її корисність, вплив – вибачте 

знову за пафос – на видобуток знань. Завершуючи, наведу для рівноваги слова 

відомого наукометриста Гудхарта: «Коли який-небудь показник стає метою, а не 

інструментом, він втрачає своє призначення».   

           З іншого боку, іншого інструменту поки що не запропоновано і, попри деякі 

зрозумілі вади, саме цитат-індекс і індекс Хірша широко використовуються у 

різноманітних міжнародних оцінках «who is who». Так, наприклад, у Росії, яку ми 

часто обираємо для порівняння, такий показник, як цитування, став чи не головним 

не тільки для оцінки отриманих тим чи іншим науковцем результатів, а й для 

нарахування йому поточної заробітної плати, яка тепер у багатьох інститутах РАН і 

провідних університетах – Московському, Санкт-Петербургському, Ростовському, 

про які це відомо точно, – стала враховувати якісні показники – імпакт-фактор 

журналів і цитування. Скажімо, в МДУ кожний викладач, що має публікації, 

отримує право на бонус, який називається стимулюючою доплатою. Вона 

встановлюється на 1 рік за результатами публікаційної активності за попередні 3 

роки, виходячи з кількості опублікованих статей, середнього за ці ж роки імпакт-

фактору кожного журналу, і не залежить від посади, звання або частки зайнятості. 

Фактично те ж саме має місце і в інших установах, де така система, наполегливо 

рекомендована російським МОН, почала працювати. Мушу спеціально 

підкреслити, що у всіх випадках наслідки, як підкреслюються організаторами, є 

однозначно прогнозованими – установа дуже швидко покращує відповідні 

публікаційні показники, оскільки у її співробітників з’являється очевидний і 

зрозумілий стимул. Наприклад, в результаті таких заходів МДУ, як відомо, дуже 

сильно піднявся у останніх світових університетських рейтингах, добравшись у 

2012 році в досить відомому World Reputation Ranking до високого 50 місця, про 

що буквально днями повідомив перший проектор МДУ О.Р. Хохлов. А от у 

найбільш надійному шанхайському рейтингу місце МДУ нижче, але теж непогане 

– 77. 

           До речі, у вузах Росії доплати за степені і звання з минулого року не є 

формально обов’язковими, тобто адміністрація не має законодавчої вимоги 

доплачувати кандидату 3, а доктору 7 тис. рублів, доценту 40%, а професору 60% 

від посадового окладу. Але фонд заробітної платні не змінився, і подібні доплати 

віддані на розсуд ректорів і вчених рад. Кожна установа має вирішити, чи платити 

за старою схемою – кожному, чи платити лише виходячи з показників 

ефективності роботи – публікації, конференції, підготовка кадрів тощо. Подібні 

правила МОН Росії  пропонує запровадити і в РАН. 

           Росія далеко не перша країна, де вирішили піти таким шляхом. Справді, щоб 

наочніше уявити вплив фінансових стимулів, подивіться, будь ласка, на динаміку 

зростання числа публікацій в країнах, де публікації у журналах з бази даних Web of 

Science винагороджуються і де ні. За даними газети «Троицкий вариант», розмір 

доплат у Туреччині складає від 100 до 300 доларів за статтю, враховуючи імпакт-

фактору журналу, і від 300 до 500 євро в Ірані; в останньому пішли далі і за 10 

таких статей впродовж 3-х років встановлено державні дослідницькі гранти у 
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20000 євро. Мабуть, тому кількість іранських публікацій зростає експоненціально, 

турецьких – «тільки» лінійно.  

           
Точні цифри щодо нещодавно прийнятих стимулюючих надбавок у вузах Росії 

газета не наводить, проте припускає, що вони не менше 12000 руб. за статтю у 

природничників і 60000 руб. у гуманітаріїв. Ці виплати вже починають 

спрацьовувати, оскільки підйом кількості публікацій в університетах дійсно 

спостерігається. В Україні про щось подібне поки що невідомо, в усякому разі, як 

про елемент наукової політики, що і збігається з поведінкою кривої вітчизняної 

публікаційної активності, яка багато років має нульову похідну.  

           Додам також, що подібні доплати давно впроваджені в амбіційних з точки 

зору освіти і науки державах Китаї, Бразилії, Сінгапурі, навіть деяких 

університетах США. Якщо оцінити середню вартість цих заходів, то вони, як 

повідомляє та ж газета, забирають приблизно 0.05% наукового бюджету країни. 

Правда, перед тим, як прийняти ту чи іншу систему підтримки, мається на увазі 

постатейна оплата або надбавка на рік, рекомендується прикинути, скільки 

науковців публікується у «конвертованих» журналах, і розуміти неминучі втрати – 

зокрема, зменшення інтересу до вітчизняних журналів, щоб негайно зайнятися 

ними з метою їх потрапляння до відповідних наукометричних  баз і збільшення 

імпакт-фактору. Між іншим, наші «Доповіді НАН України» увійшли до списку на 

його отримання, що не може не радувати. Ще одно: впевнений, важливо було б 

ввести в дію таку систему в нашій академії – цього варто добиватися. 
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           Давайте тепер глянемо на свіжі дані того ж офіційного академічного сайту 

щодо рейтингу 50-и кращих інститутів НАН України, з якого демонструються 

лише включені до нього установи нашого відділення. 

 

           Дуже приємно, що всі наші провідні інститути входять до нього. Більше 

того, Інститут теоретичної фізики і Інститут фізики взагалі перші, а Фізико-

технічний інститут низьких температур, Головна астрономічна обсерваторія і 

Інститут металофізики входять до першої десятки. Проте завжди хочеться 

більшого. До офіційної таблиці додана колонка, де наведене середнє цитування 

однієї роботи, і видно, що ГАО продовжує за цим красномовним показником якості 

робіт бути найкращою, а всі наші інститути, що потрапили до списку, мають цей 

показник вище за середньоакадемічний.  

           Як можна прокоментувати ці цифри?  

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

Наприклад, по одному з показників, а саме: інститутському індексу Хірша чільне 

місце посідає Інститут теоретичної фізики. По-перше, мене як його співробітника 

це, безумовно, тішить. По-друге, природно, коли саме теоретики ведуть перед, 

хоча, як я вже мав нагоду зазначати, колективний індекс Хірша, рівний 64, для 48-

річної установи, де працювали такі корифеї, як О.С. Давидов, О.Г. Ситенко, О.С. 

Парасюк, О.З. Петров, П.І. Фомін, а тепер працює більше 40 докторів наук, серед 

яких два академіки та чотири члена-кореспондента, і ще більше кандидатів, по 

гамбурзькому рахунку, є, м’яко кажучи, не таким вже й видатним. Натомість, 
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заради справедливості необхідно сказати, що показники згаданих дійсно видатних 

постатей на підрахунок рейтингу часто, на жаль, не впливають, оскільки він 

спирається, на більш пізні роки, коли їх внесок дещо знизився. Крім того, часто 

вживані іменні згадування типу теорема Боголюбова-Парасюка, теорія Глаубера-

Ситенка чи давидівський солітон, як правило, не супроводжуються цитуванням 

відповідної оригінальної роботи і тим самим на індекс Хірша вплинути не можуть. 

Отже, наведена цифра адекватніше відображає роботу середнього і молодшого 

поколінь цього інституту, які, сподіваюсь, мають резерви для подальшого росту. 

           В цілому ж, підкреслю, наведений рейтинг установ академії є більше 

приводом для роздумів і кропіткого аналізу і в колективах, і у Відділенні, що має 

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

розумію і власні недоробки.  Було б, думаю, корисно тим інститутам, які можуть 

собі дозволити, а мені відомо, що відповідне фінансове заохочення ставить собі за 

мету, наприклад, дирекція Інституту фізики, запровадити подібні до передових 

країн важелі для стимулювання своїх науковців, оскільки непрямим позитивом 

стало б покращання загальних показників установи, а за нею – і Відділення. Це 

важливо, бо хоча відносний за українськими мірками індекс цитування наших 

кращих інститутів порівняно з іншими в НАН України дійсно можна визнати 

задовільним, завжди, гадаю, треба питати: а з ким ми маємо себе порівнювати? І 

якщо візьмемо кращі закордонні інститути або університети, то нам ще працювати 

і працювати. Давайте будемо до себе більш вимогливими. Якщо ця вимогливість 

стане повсякденною, то покращання нашого визнання буде абсолютно неминучим. 

           Але, як би не було, ні фізика, ні математика не в змозі витягнути воза 

української науки з глибокої кризи. Бо її видимість, включаючи ті ж фізику і 

математику, які у відносних одиницях начебто мають гарні внутрішні показники, 

на тлі світових надзвичайно низькі. Будь ласка, подивіться, як виглядає частка 

внеску різних країн у світовий науковий публікаційний процес. 

Видно, що є два гіганти – США і Китай, з якими ми не можемо тягатися ні за яких 

умов. Росія хоча і має досить низькі показники, все ж присутня самостійно, але її 

внесок тепер сумірний з Іраком, де фактично йде війна, і Швейцарією, 

поступаючись Голландії та Бразилії. України як помітного окремого джерела 

наукового продукту у світовому виробництві знань нема і вона анонімно входить 

до братської назви «решта», а які там країни під цією назвою сховані і скільки їх – 

невідомо.  

           Хочу принагідно трохи іронічно, а по суті серйозно зауважити: ми знаємо, 

яка велика шана віддається невідомому солдату, які величезні почесті він отримує і 

пам’ять про якого священна. Але нічого подібного неможна сказати про 

невідомого вченого або невідому у будь-якому відношенні країну – у даному 

випадку науковому. Якщо нікому невідомим вченим бути безглуздо, то для країни 

це не тільки погано, для неї це вкрай небезпечно, хоча розвивати очевидну думку 

щодо незавидної долі України, якщо вона залишиться серед нерозвинутих у 

науково-технологічному відношенні країн, впевнений, зайво – кожний з присутніх 

це знає і розуміє не гірше за мене. 
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           Але, якщо відверто, то зазначу: може і невелика, але певна провина за такий 

стан лежить і на нас – робіт у найкращих журналах, які становили б предмет 

гордості і авторів, і установ, і Відділення, і, нарешті, академії, давайте визнаємо, у 

нас не так багато. І це, звичайно, не може не відбиватися на використовуванні 

наших результатів іншими авторами. Тим не менш, слухаючи щороку звіти 

директорів про публікаційну активність установ, я б не наважився ситуацію з 

публікаціями в академічній фізиці назвати кричущою – приблизно половину робіт 

ми публікуємо в іноземних журналах з непоганими імпакт-факторами. У відносних 

цифрах половина – може, й непогано, а от їх повна кількість явно недостатня. У 

більшості інститутів ми маємо у середньому лише одну (або навіть менше) статтю 

на рік на наукового співробітника, що, наскільки я цікавився у багатьох своїх колег 

з різних країн Європи і Америки, вважається неприйнятним. Скажімо, коли з такою 

продуктивністю працює постдок, у нас – кандидат наук, навряд чи будь-де він 

матиме підстави на продовження контракту. Про професора, що у нас відповідає 

доктору наук, годі й говорити – такого ані його керівництво, ані колеги ніколи не 

сприймуть, бо це очевидна ознака незадовільної роботи – роботи не на повну 

потужність. 

           Звичайно, я добре розумію, що не кількість статей визначає прогрес і не 

закликаю до графоманії, але наша публікаційна продуктивність вимагає значного 

підсилення і в кількості, і в якості. Впадає в очі й таке: половина і навіть дещо 

більше статей за кордоном – це інтегральний показник, і публікації далеко не всіх 
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інститутів через об’єктивні, а інколи й суб’єктивні причини відповідають такому 

співвідношенню, з’являючись, в основному, у вітчизняних журналах і збірниках. 

Тим самим ми самі обмежуємо ознайомлення з отриманими результатами більш 

широких кіл науковців.  

            Наприклад, мені невідомо, щоб хтось з моїх колег перекладав наукову 

статтю з японської, китайської чи фарсі, хоча ми добре уявляємо теперішній рівень 

науки в країнах Азії або Ближнього Сходу. Тому не варто сподіватись, що наші, 

опубліковані не англійською, нехай чудові, результати дійдуть до, як кажуть, 

умовного читача, хіба він дійсно залишиться умовним. Треба якомога ширше 

публікуватися англійською – тим більше, що ми маємо двомовні, включаючи 

англійську, вітчизняні фізичні журнали, хоча не скрию і ще раз підкреслю, що 

проблема зростання їх авторитету, безперечно, існує. Зокрема, я особисто не знаю 

відповіді на питання: а чи є оптимальною їх кількість? Це, скоріше за все, питання 

для відвертого і зацікавленого обговорення.  

           Закінчуючи з проблемою публікацій, замічу, що я не дуже досвідчений 

експерт у відповідних питаннях, але те, що на світовій загальнонауковій карті ми 

займаємо, м’яко кажучи, не найкращі позиції, постійно з року в рік їх погіршуючи, 

– це так би мовити сумний і незаперечний факт. Можна було б навести багато 

свідоцтв такого становища, але я не маю ні часу, ні можливості – і так все ясно.  

           Звичайно, головною причиною такого становища є фінансування, яке 

вважаю недостойним для вчених нашої країни і часто повторювані тим чи іншим 

посадовцем слова, що країна робить все, що може, як правдиві та істинні не 

поділяю. Попри різні системи розподілу фінансування і правила гри – саме його 

обсяг на сьогодні головний, бо, як мінімум, треба мати, що ділити. Між іншим, що 

стосується розподілу, то з року в рік він ускладнюється не лише з причини 

відносного зниження бюджету, а й від тих методів, якими держава відслідковує цей 

процес, тобто здійснює так зване керування науковою сферою, – інструкціями, 

численними перевірками, безліччю звітів. Контроль став тотальним і виникає 

підозра, що творча свобода, з приводу місця якої у мене минулого року виникла 

коротка дискусія з С.М. Рябченком, фактично дещо звужується. Чиновникам не 

подобаються академічне самоврядування, незалежність у виборі перспективних 

напрямів, а також розподіл коштів без їх втручання. Я це усвідомлюю і не 

виключаю, що помиляюсь, але й тепер, через рік після того обміну думок, з 

найважчих за наслідками проблем загально-академічного буття на перше місце 

ставлю фінансування.  

           Ще критичніше воно на перспективу, бо виходячи саме з нього сьогоднішні 

школярі обирають фах, а випускники вузів – місце роботи для свого подальшого 

життя. Тобто вже тепер через загальний науковий бюджет прямо чи непрямо 

забезпечуються на роки вперед авторитет і престиж – або їх відсутність! – наукової 

діяльності в Україні. Щоб не говорити, наші верхи фатально недооцінюють роль 

сучасної науки, не знають і не розуміють її можливості і, як на мене, нічого від неї 

реально не хочуть. Основний рушій наукової потенції – задоволення природної 

цікавості за рахунок держави, або примхлива «гра розуму», яка, власне, і 

забезпечує людству цивілізаційний розвиток, – не сприймається ними як серйозна 

справа.  
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           Та що там верхи? Набагато гіркіше те, що на науку не звертає увагу 

суспільство, яке практично не бачить в ній запобіжник від можливих бід і 

негараздів. Скажу більше: мені здається, що відсутність суспільної довіри до нас як 

спільноти – це камінь спотикання на шляху відродження науки. Суспільство 

мовчки погоджується з таким ставленням до науки і її носіїв. Можу цей тезис 

сформулювати і відвертіше: яка країна, така і наука, бо наукова політика – один з 

найважливіших елементів державного управління і вимагає повсякденного 

піклування про талановиту та високоосвічену «яйцеголову» еліту з боку як 

можновладців, так і пересічних громадян.  

            На Заході науковці сьогодні в повазі, і афористичний вислів спікера 

американського сенату Н.Пеллосі, що Америка має лише три пріоритети – наука, 

наука і ще раз наука, а також відому стратегічну промову Барака Обами стосовно 

ролі фундаментальних досліджень для майбутнього, яку він виголосив під час 

зустрічі з членами Національної академії наук США, звичайні люди, довіряючи у 

своїй переважній масі носіям знань, сприймають з ентузіазмом. А для науковців і 

освітян таке ставлення до них державних мужів слугує керівництвом до 

відповідних дій – вільного вибору напрямів і об’єктів своїх досліджень за 

достойної підтримки останніх.  

           З недостатнього ж фінансування йдуть низькі зарплати, коли людям високої 

кваліфікації платять до неприпустимо мало. Ось дуже красномовна діаграма, з якої 

видно, як у сучасному світі зарплати вчених вищої кваліфікації (у нас – провідних 

наукових співробітників і докторів наук) відносяться до середньої в країні. Україна 

не включена, хоча, впевнений, вона мала б бути поблизу Росії, але на той час, коли 

ця діаграма складалася, оскільки в Росії схаменулися і в останні роки здійснили 

деякі термінові і досить жорсткі заходи, про що нижче. 
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Діаграма свідчить, що в країнах, де дійсно хочуть підтримати вчених, гроші 

знаходяться, а вчені отримують у рази більше, ніж середньостатистичний 

громадянин. Коли уявити себе наївним і припустити, що про існуючий у нас стан 

речей не знають школярі, то в будь-якому разі це прекрасно відомо їх батькам, 

вчителям, ну і, без сумніву, нинішнім студентам.  

             Не буду стверджувати, що тільки низькі зарплати перекривають молоді 

дорогу у науку, але те, що це один з найсуттєвіших чинників, у мене не викликає 

сумнівів. Без допомоги  Президента України, урядовців і депутатів різного рівня, 

які мають, нарешті, усвідомити, у яку прірву може скотитися держава без 

підготовлених інженерів, технологів, вчених, сама Національна академія це 

питання не розв’яже і знову зростаючу останніми роками еміграцію молодих 

фахівців з науки і країни не зупинить. Результат один і плачевний – Україна 

негативні тенденції не приборкає і з місця не зрушить.  

           При цьому треба бути об’єктивним: як свідчать статистичні дослідження, 

частка ряду українських природничих галузей у науковий розвиток людства вище 

за внесок України в цілому. Фізика, хімія, математика, матеріалознавство, попри 

багаторічну сталу тенденцію щодо ослаблення позицій, ще тримаються, хоча 

зберігати позиції все важче і вкотре постає вічне питання «Що робити?».  

           Відповідь на нього – завдання не для звітної доповіді та не для однієї 

людини. Але навіть якщо в залі нема жодного, хто поділяє мої погляди, все одно 

дозволю собі ще раз їх висловити і буквально двома словами застерегти від вже 

згадуваної мною популярної, але недолугої думки, яка занадто часто лунає з 

високих трибун і газетних шпальт, що треба насамперед допомагати прикладним, 

корисним для держави і суспільства, дослідженням, а фундаментальними 

займатися потім. Наш Уряд в цих намірах пішов далі і, як я говорив, створив своє, 

українське, «know how», а саме: прийняв Постанову, за якою вимагається, щоб 

фундаментальні дослідження, які претендують на централізоване, тобто бюджетне, 

фінансове забезпечення, були впровадженими! 

           Мені особисто ця стратегія не просто не подобається, а здається хибною. 

Скажу, що я не єдиний у подібній оцінці, оскільки «нова» урядова вимога вже по 

суті не нова і згадуваний вище шановний О.Г. Лукашенко тут не піонер. Ще у 

минулому тисячолітті таке ставлення до науки вже неодноразово критикувалося, і, 

як я нещодавно дізнався з газети «Дзеркало тижня», член-кореспондент Г.М. 

Добров, ім’я якого носить Центр досліджень науково-технічного потенціалу та 

історії науки НАН України, влучно назвав таку державну наукову стратегію 

«капутологією».  

              З цього приводу хотів би вкотре навести приклад Росії, де всіма силами 

намагаються повернути часи, коли розуміли, що без твердої фундаментальної 

основи прикладні розробки потерпають ще більше, і запровадили систему 

мегагрантів – 5 млн. доларів на 3 роки – саме у фундаментальних напрямах із 

запрошенням найавторитетніших фахівців світового калібру. Став популярним і 

рух «1000 лабораторій», хоча щодо нього лунає і неабияка критика. Для 

прикладних же робіт створені інші можливості, такі як Сколково, де до виконання 

приймаються наукоємні високотехнологічні проекти, в яких поряд з запитом на 

пряму фінансову підтримку оригінальної ідеї суттєву роль повинна відігравати 

також чисто комерційна складова – участь бізнесових структур, кредитування, 
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маркетинг тощо. Я вже не говорю про відродження в Росії робіт на замовлення 

Міністерства оборони. 

           Є дуже дотепний і тонкий вислів: «Якщо вам здається, що справи йдуть 

добре – ви начальник». Напевно, я не стовідсотково належу до цього класу, 

оскільки далекий від подібного погляду на стан речей з наукою в Україні, де 

практично два десятиліття наука у забутті. Тому і довготермінові прогнози на 

перспективи української науки, з якими мені вдалося познайомитись, невтішні. 

Навіть за умови двократного збільшення зарплат в сфері науки і освіти, яке навряд 

чи можна було б назвати захмарним, загальне падіння науки у найближчі 12-15 

років продовжуватиметься, хоча свої традиційно сильні області – математику, 

фізику, хімію і матеріалознавство при додаткових невідкладних заходах можна 

зберегти. Головне – захотіти.  

           Що треба реально працюючому вченому для роботи – достатню для 

нормального життя винагороду за працю, що включає можливість, як мінімум, 

орендувати житло, сучасну апаратуру принаймні у Центрах колективного 

користування, інформаційне забезпечення, міжнародні зв’язки, включаючи 

конференції, і, можливо, розумні стимули, хоча основні стимули науковця в його 

власній допитливості. Мені здається, що для такої потужної країни, як Україна, 

програма, що враховувала б перелічені аспекти, була б результативною та не дуже 

коштовною, коли її виконувати поступово, цілеспрямовано і наполегливо. Тільки 

тоді б набули правдивості слова, що країна робить те, що може. У противному разі, 

повернення країни в русло науково-технічного прогресу розв’язуватимуть наші 

далекі потомки.  

           Вище я обіцяв навести більш ґрунтовне порівняння з Росією, що я хочу 

зробити, використовуючи порівняльні дані між НАН України, РАН і Сибірським 

відділенням РАН, зібрані у повідомленні В.Ф. Мачуліна, яке він не так давно 

зробив на засіданні Президії. 

           
Що впадає в очі? Що майже за всіма показниками ми поступаємось РАН і 

особливо СВ. Це особливо яскраво видно, коли  порівняти чисельності і 
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подивитись на інші показники. Наприклад, чисельність РАН перевищує нашу 

приблизно у 2.7 раз, що практично дорівнює співвідношенню між населенням 

наших країн. Взявши цей коефіцієнт і йдучи по таблиці вниз, легко переконатись, 

що у нас у відносних цифрах суттєво більше членів академії – це 20% всіх докторів 

(у СВ тільки 7%, а у РАН – 13%), хоча у нашому ВФА цей показник є найменшим 

в НАН України – 13%. У нас також менший відсоток докторів і кандидатів, ми 

старші, хоча тут майже паритет, і, відповідно, маємо менше молоді. Але найбільша 

різниця у співвідношенні фінансування, яке у РАН тепер у 8 разів більше, хоча 

кількості співробітників відрізняються, як сказано, у 2.7 рази, і воно майже вдвічі 

більше у СВ, де працюючих менше. Зарплата ж тепер, про що я теж обіцяв сказати, 

втричі (!) більша за нашу. Такі ж разючі відмінності в інших показниках 

фінансового забезпечення – обладнання, квартири тощо. Не знаю, як у присутніх, а 

у мене коментарів нема. 

           Повернусь до головного завдання доповіді звіту про роботу Бюро відділення 

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

відпрацювання документів, проведення різних конкурсів, підготовка довідок, 

поточні справи.  

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

максимальне сприяння діяльності установ відділення у проведенні 

фундаментальних і прикладних досліджень, про результати яких я вже доповів. 

Тому звіт про так звану поточну роботу почну з питання, яким відділення і Бюро в 

минулому році займалися кілька місяців – це вибори. У нашому відділенні вони 

пройшли більш-менш спокійно, в усякому разі, критика, яку ми чули з боку 

керівництва щодо деяких відділень, нас, на щастя, не торкнулася. 
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Два члени-кореспонденти – С.Л.Гнатченко і І.М.Мриглод – минулого року 

змінили, якщо можна так сказати, свій статус, ставши дійсними членами, а шість 

вчених наших установ і один з Харківського університету поповнили так званий 

персональний склад нашого відділення. Ними стали: Н.Г.Щукіна, В.П.Гусинін, 

О.А.Кордюк, В.О.Кочелап, О.А.Марченко, А.М.Негрійко та Ю.Г.Шкуратов. І хоча 

ми їх неодноразово поздоровляли, важко утриматись від ще одного напуття і 

сердечно побажати їм комфортно почувати себе у відділенні, працюючи і на науку, 

і на організацію досліджень, і на достойне поповнення нашої фізичної спільноти на 

всіх рівнях – від студентського і інститутського до академічного.  

           Я дозволяю собі ще раз про це наголосити, бо Президія НАН України і 

особисто Борис Євгенович постійно виявляють занепокоєння щодо критеріїв, за 

якими відбувається відбір претендентів, які мають відповідати міжнародним 

стандартами. Цікаво дізнатися, як це бачиться співробітникам, включаючи 

обраних, в наших установах, але хотілося б думати, що саме так ми і робили.     

           Мушу доповісти ще про таке: Президія розпочала поступову роботу по 

вдосконаленню мережі академічних установ і припинення роботи тих, які не 

відповідають сучасним нормам. Про це говориться постійно, і відповідна – 

зізнаюсь, нелегка – робота не має на меті обов’язкове припинення існування тієї чи 

іншої установи заради міфічного скорочення, а націлена на вдосконалення і 

покращання об’єктивних показників нашої праці, бо врешті-решт продуктивна, 

результативна і, підкреслюю, корисна для держави хоча б в аспекті видобутку 

знань наукова діяльність – це єдина форма захисту, якою ми володіємо і можемо 

користуватися. Якщо діяльність будь-якої установи – великої чи малої – відповідає 

нормальним критеріям і носить всі ознаки такої, тобто має фундаментальні 

результати, статті в міжнародних часописах, впроваджує розробки, поповнюється 

молоддю, підвищує її кваліфікацію тощо, то подібну організацію, як ви розумієте, 

не тільки ніхто не чіпатиме, а навпаки – ставитимуть у приклад. Можете бути 

впевнені, що і у відділенні, і у керівництва академії вона завжди знайде щиру 

підтримку і захист, які стають набагато складнішими і не прогнозованими, коли, як 

кажуть, крити нічим. Іншими словами, без інститутів, їх класної роботи неможливо 

чогось добиватися всупереч фактам. 

           Предметніше про це можуть сказати А.Г.Наумовець або В.Ф.Мачилін, 

оскільки питання оптимізації системи установ непросте не лише для відділення, а й 

для академії в цілому. Давайте глянемо на нього неупереджено і спокійно. Тим 

більше, що президент НАН України наголошує, що  подібного роду вказівки йдуть 

з самого, як кажуть, верху і не можуть бути ігноровані. Щоб було зрозуміло, про 

що йдеться, повідомлю, що в НАН України на січень поточного року було 

приблизно 170 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. Тому Президія НАН 

України націлює голів секцій і керівників 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 повністю уникнемо такої 

роботи, хоча, зауважу, так звана оптимізація за умови виконання всіх положень 

законодавства про працю є надзвичайно важкою, проте неминучою справою. 
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           Знову не можу обійтись без прикладу Росії і скористуюсь інтерв’ю віце-

президента РАН академіка Валерія Васильовича Козлова, яке він в листопаді дав 

російським журналістам і яке мало красномовну назву «Станет ли РАН 

локомотивом реформирования российской науки».  

              В ньому він визнав, що сама система управління наукою має зазнати змін і 

в якості одного із заходів навів допущення до прийняття рішень докторів наук, 

хоча у якій формі не назвав. А на питання щодо реформ, він навів такі цифри: за 

останні 5-6 років 20% інститутів підпали під реструктуризацію, тобто скорочення 

складу, а діяльність 88 інститутів і 55 організацій наукового супроводження була 

припинена, завершено проект по удосконаленню оплати праці, що дало її 

збільшення в середньому у 4 рази, а найбільш успішні вчені отримують тепер на 

порядок більше, ніж було до 2008 року. І це не останнє зменшення чисельності, бо 

поставлена Президентом Росії задача довести за наступні 5 років фінансування 

науки майже до європейських 2% ВНП і подальше збільшення зарплати учених до 

вдвічі більшої за середню по регіону неможливі без додаткових скорочень і 

підвищення ефективності роботи.  

           Разом з тим, В.В. Козлов визнав: «Структура РАН выглядит слишком 

громоздкой, что тормозит движение вперед. Общее собрание из 1300 членов – 

плохо управляемая структура. Необходимо навести порядок в отделениях, на 

которые в последнее время нагрузка сильно возросла, и в ряде случаев отдача от 

них не такая, как хотелось бы».  Кожен, сподіваюсь, може сам скласти враження, 

що стосується нас, а що – ні.  

           Підозрюю, порівнянь з Росією, мабуть, забагато. Якщо так, перерошую. Не 

зумів їх уникнути, припускаючи, що вони не безкорисні, оскільки дозволяють 

подивитися на наші, в принципі схожі з російськими, проблеми дещо зі сторони, 

зрозуміти, як вони їх розв’язують. Зокрема, як і ми, РАН зазнає нищівної критики з 

боку Міністерства освіти і науки, яке, наприклад, зовсім недавно устами міністра 

назвало РАН «архаичной структурой, а такую форму организацию науки в ХХI-м 

веке бесперспективной – РАН пока живет, и эта жизнь какое-то время  еще 

продлится» і далі: «Система РАН не является жизнеспособной, не является 

эффективной, не соответствует мировым стандартам». Навряд чи такі пасажі 

нас вражають, бо щось схоже час від часу, на жаль, звучить і в наш бік. Навіть, 

якщо повірити, що подібні слова є щирими, вони не є чесними – порівняння 

стандартів роботи і продуктивності праці може бути коректним лише за хоча б 

сумірних умов діяльності, інакше подібне порівняння нагадує порівняння 

професійної футбольної команди з любительською, які мають суперничати.  

          Ось цифри з чудової за інформативністю брошури завідувача відділу 

Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України О.А.Мазура щодо 

витрат на одного дослідника у різних країнах. Навіть Росії, яка йде перед нами, ми 

поступаємось у 8 разів, з рештою ж інших країн смішно й рівняти – це десятки 

разів. Тут же з тієї ж брошури наведені бюджетний і загальний відсотки витрат на 

науку відносно ВНП, в яких ми теж «перші», бо посідаємо далеко не почесне 

останнє місце.  
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           А взагалі питання організації української науки в цілому надзвичайно 

важливе і ми не можемо від нього відсторонюватися. Нам часто і досить 

сюрреалістично нав’язують західну, а частіше – американську систему, де начебто 

вся наука робиться в університетах, а академія відсутня. Очевидно, таке 

твердження не є правдивим. Зокрема, забувають подібні структури в Китаї, 

Німеччині, Франції тощо. Так звані горе-реформатори, щоб наблизити 

американські часи, вже бездумно передали до Київського національного 

університету КрАО і мріють, щоб вся наша наука перетекла  в університети. Вони 

чомусь не бачать або не розуміють, що американська система не настільки 

примітивна, як вони нам віщають, і не викладачі з студентами там роблять науку, а 

спеціалізовані лабораторії і щільно насичені постдоками з усього світу прекрасно 

оснащені інститути при університетах. Я вже не згадую Національні лабораторії 

або такого монстра, як, наприклад, Національний інститут здоров’я, який з своїми 

науковими установами за призначенням і структурою нагадує РАН або НАН 

України.  

           Взагалі ж протиставляти вузи академії контрпродуктивно, бо практично всі 

ми, академічне співтовариство, так чи інакше зв’язані з ними – викладаємо, маємо 

спільні гранти і публікації, виховуємо кадри вищої кваліфікації. І якщо 

порівнювати сьогоденну ефективність вузів і академії, то треба враховувати, що в 

НАН України працює приблизно 14-15% всіх дослідників України, а частка їх 

публікацій – 55%. Це не вина університетських працівників, а їх біда, бо при 
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навантаженні на доцента від 800 до 900-950 учбових годин на рік говорити про 

повноцінне проведення наукових досліджень якось не серйозно.  

           Порівняння же ефективності, наприклад, Гарварда і інститутів НАН України 

лише за кількістю публікацій погано скрите лукавство, оскільки можна 

порівнювати й інакше – скажімо, за вартістю або кожного вченого, або однієї 

публікації, хоча свої недоліки щодо продуктивності ми знаємо.  

             Аніскільки не будучи консерватором, все ж гадаю, що ми не маємо права 

самоусуватися і на всіх можливих щаблях, а також у СМІ повинні якомога твердо 

відстоювати нашу, сподіваюсь, спільну думку, що найбільшу помилку, яку ми 

можемо зробити – це спробувати напряму перенести в Україну моделі, які 

розвивалися в інших місцях і мають іншу історію. Як наслідок – наша зруйнується, 

нова не укоріниться і рухнуть обидві. Коли припустити, що ми дійсно оберемо 

шлях об’єднання, то навіть важко оцінити, скільки треба змінити, образно кажучи, 

з обох боків. Я особисто цього уявити не можу, тому від будь-яких слів утримаюсь. 

           Та й не думаю, що подібне питання на часі, і друга основна, як на мене, після 

байдужого до науки стану суспільства проблема в іншому – наші результати не 

затребувані вітчизняними промисловістю та бізнесом. Як би блискуче ми не 

працювали, без відродження економіки та її інноваційного сектору, ані 

нереформована, ані реформована академія або українська наука в цілому корисною 

для своєї країни не стане, а ми цього прагнемо і це головне, на чому стоїмо.  

            Крім того, надзвичайно засмучує й те, що освіта, якщо так можна 

висловитись, руйнується не тільки внаслідок послаблення науки, з чим, в принципі, 

ми б за певних умов впорались, але і з більш важких причин. Вони, зокрема, 

полягають у тому, що держава, у якій життєві блага дістаються в інший спосіб, ніж 

сумлінною працею і навчанням, а успішність є наслідком хитрощів і потрібних 

неформальних зв’язків, хоче вона чи не хоче відторгає освіту, бо потреба у 

професіоналізмі як у першочерговому чиннику кар’єрного зростання відмирає, і 

молодь орієнтується на цінності, до яких придбання і наявність в її головах знань 

не входить.  

 

           Повернемось до відділення. Наступне питання звіту – кадровий склад. На 

екрані ви бачите, що є наше відділення на 1.01.2013, де показані певні 

узагальнюючі дані за чисельністю співробітників різних звань і ступенів.  

          Ці показники можна коментувати, але мені здається, це зайво. Вони 

впродовж останніх років доволі стійкі. Наголошу лише, що при цьому відсоток 

членів академії до числа докторів у ВФА найнижчий серед усіх відділень – 13%, 

при середньому по академії, як вже демонструвалося, 20%. І А.Г.Наумовець, і 

А.Г.Загородній, і В.Ф.Мачулін, ну і ваш покірний слуга сумлінно намагалися 

виправити таке становище, але попри отримання найбільшої кількості місць на всіх 

останніх виборах, хоч трохи наблизити цей показник до середнього так і не 

вдалося. 
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       Покажу також тенденцію щодо середнього віку, яка, як кажуть у медицині, 

стабільно-важка, але, за вже класичним висловлюванням, «маємо, що маємо». 
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  Тенденції зростання середнього віку приборкати або подолати також практично 

не вдається, проте, як кажуть, надія вмирає останньою. При цьому засвідчу, що і 

Академією, і, треба визнати, державою дещо робиться для молодих науковців  

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

проте невелику, кількість квартир при загальній черзі більше 300 осіб. Не 

перериваються важкі переговори між Борисом Євгеновичем і різними 

забудовниками, які на землях академії хочуть зводити будівлі різного призначення, 

включаючи житлові, але завжди у цих людей одні цілі, у нас – інші, і знайти 

спільну мову вдається далеко не завжди. Держава ж від усіх подібних питань 

самоусунулась. Але знову ж таки без її допомоги зрушення навряд чи можливі. 

З’явилися нові премії, ряд з них в інститутах, що можна тільки вітати, проте інколи 

здається, вибачте за такий сумний жарт, що кількість молодіжних  премій 

перевищує кількість потенційних одержувачів.  

7 

            Далі йдуть монографії, видані нашими інститутами.  

Загалом їх видано 33, але видно, що в більш ніж половині інститутів такий 

показник взагалі відсутній, в деяких, як легко перевірити, вже багато років.   

           Коротко про захисти. Спочатку докторські і видно, що їх захистів не було у 

9 установах. 
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 Що стосується кандидатських, то таких установ у звітному році 3. 
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Давайте подивимось по відділенню. 

            
 

У попередні роки відповідні показники виявляли тенденцію до невеликого 

зростання, але в звітному році простежується деяке гальмування, характерне і для 

академії в цілому. Чи буде воно продовжуватись, подивимось, оскільки видно, що і 

число захистів впало до найменшого рівня за останні п’ять років. Впадає в око, що 

є інститути, де докторських захистів не було вже впродовж 5 років.   

          Що стосується кандидатських, то ситуація трохи краща, але знову таки 

залишаються інститути, де теж не було жодного захисту. У звітному році – таких 

вже  4, а було  –  3. 
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При цьому все ще є інститути, де жодного захисту не було взагалі, або був 1-2 за 

останні 5 років. Ще раз звертаюсь до керівників цих установ: майте, будь ласка, на 

увазі, що якщо дійде до справжніх жорстких перевірок, то, боюсь, така обставина 

може мати певні наслідки з неминучим питанням – а що робило відділення і його 

керівництво? 

           Президія жорстко вимагає відстежувати захисти, їх вчасність, і на засіданнях 

Бюро ми його періодично обговорюємо, але виправити ситуацію якось не вдається. 

Інший аспект цієї проблеми підготовки кадрів – це резерв керівних кадрів. За 

останні роки наш директорський корпус дещо оновився, але мій власний досвід з 

приводу обрання директорів свідчить, що і в цьому питанні є проблеми, бо 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. З іншого боку, 

є і приємне – в Інститутах фізики напівпровідників і теоретичної фізики, але, 

здається, це все, відкриті молодіжні лабораторії під керівництвом молодих 

докторів, що, вважаю, є гарними прикладами, які могли б поширитись і стати 

практикою. 

           Наступний слайд – це комплексні перевірки і звітного, і поточного років, що 

ми намагаємось проводити регулярно  

           
Що стосується організації перевірок, то хотів би подякувати всім вам, оскільки 

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

випадків, не маємо заперечень. Проте час від часу виникає питання щодо оплати 

відряджень, оскільки, буває, той чи інший член комісії по комплексній перевірці 
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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 прошу розуміти цю проблему 

і сприяти перевіркам. Запевняю, що ми стараємось призначати більшість членів 

комісії з того ж міста, де розташований інститут, який перевіряється, але так 

зробити вдається не завжди, тим більше, що наукова частина комісії має включати 

3 члени. І щоб забезпечити 5-тирічний термін перевірок, який вимагається 

Уставом, ми маємо перевіряти 3 установи на рік.  

 

           Дозвольте дуже стисло зупинитися на співпраці з вищими навчальними 

закладами, або, що одне й теж, Міністерством освіти і науки.  

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

дуже успішною, ні проблемною. Вона є і відбувається у нормальному робочому 

режимі. По-перше, для МОН України навчальна робота є, безумовно, 

пріоритетною. І тут, можу засвідчити, у відділенні немає інституту, провідні 

співробітники якого не приймали б участь саме у навчанні студентів чи як лектори, 

чи як керівники студентських робіт різного рівня. З іншого боку, впевнений, що ми 

могли б прийняти на курсові і дипломи навіть більше студентів, якби на то було їх 

і вузів бажання. 

           По-друге, Міністерство і Національна академія не припиняють пошук нових 

форм виховання фахівців сучасного рівня,  що, зокрема,  можна бачити з Угод про 

утворення спільних між НАН України і університетами спільних центрів 

магістерської підготовки, які призвані готувати фахівців для високотехнологічних 

галузей нашої держави. При цьому треба наголосити, що подібні центри, створені 

фізичним факультетом КНУ імені Тараса Шевченка і ІТФ ім. М.М.Боголюбова 

НАН України, а також НАН України і НТУУ «КПІ». Ще один позитивний, хоча 

вже і не новий, приклад – успішна діяльність кафедри нанофізики у Донецькому 

національному університеті, яка фактично створена співробітниками ДонФТІ ім. 

О.О.Галкіна НАН України, а її завідувач – член-кореспондент Віктор Миколайович 

Варюхін. 

           Як раніше говорили в офіційних доповідях, разом з тим є деякі приводи для 

занепокоєння. Кожний, хто викладає, добре знає, наскільки впав рівень фізико-

математичної підготовки абітурієнтів, та й студентів, особливо не фізико-

математичних факультетів. Зменшення годин викладання фізики і математики на 

багатьох факультетах стає негативним фактором у підготовці, наприклад, 

інженерів. Немає часу для ґрунтовного висвітлення проблеми, але в цих питаннях, 

які, як відомо, піднімали всі, підкреслюю, всі мої попередники на посаді академіка-

секретаря, ми мали б знайти з МОН спільну мову і підходи. Це непросто і причин 

багато, бо, в усякому разі, на рівні КПІ мені, попри публічні і не публічні дії щось 

поліпшити практично не вдалося. 

           Де, на мій погляд, ще є резерви для підсилення, так це в роботі Наукових рад 

по координації досліджень в академії та вищих навчальних  закладах, але це теж 

питання для окремого обговорення, може, його піднімуть виступаючі.  
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           Впевнений, уважний слухач помітив, що я не торкнувся конкретного 

фінансового стану саме наших установ, який є похідною загально академічного, 

про який йшлося. Повторюватись, мабуть, не варто. Тим більше, що саме минулого 

року ми про нього говорили, а ситуація не тільки не поліпшилась, а дещо навіть 

загострилась, що відчувають всі, хто працює в академії. Молоді, на жаль, знову 

налаштовані, на пошук працевлаштування або за кордоном, або поза науковою 

діяльністю, бо нормально жити на ті жалюгідні гроші, які після років напруженого 

навчання їм можна запропонувати, навряд чи хто може. І взагалі найважче тепер не 

залучити молоду людину до інституту, а утримати її.                        

           Вибачте, що багато часу витрачаю на питання, далекі від щоденної роботи 

Бюро, але, впевнений, що поки нас як спільноту не почують, питання фінансування 

академії залишатимуться нерозв’язаними, а тому знову і знову наголошую: їх треба 

піднімати на всіх доступних рівнях і в усіх аудиторіях! Не виключено, треба було б 

щось вчинити, зробити якийсь колективний вчинок, проте, зізнаюсь, мені поки що 

не приходить в голову, що б це могло бути…  

           Та ж РАН вправно зуміла дискусію з керівництвом МОН, яка моментами 

набувала нервового, обоюдогострого і безстороннього характеру, перевести у 

публічну площину, що, як мені здається, пришвидшило визрівання у головах тих, 

від кого це залежить, думки, що фінансування науки вимагає корінного 

поліпшення, бо катастрофічні наслідки для країни стануть необоротними. Думаю, 

нам без чогось подібного теж не обійтись, треба лише не лякатися.      

 

           Дуже велике напруження часом викликало рецензування тем 

фундаментальних досліджень, цільової програми, а також різноманітних конкурсів. 

Можу нагадати, що тепер їх декілька – з Російським фондом фундаментальних 

досліджень, Сибірським відділенням РАН, УНТЦ, інноваційні тощо. На них 

подається, що приємно, багато проектів, і голови конкурсних комісій члени-

кореспонденти О.Є.Бєляєв і М.Я.Валах разом з членами цих комісій проводять 

надзвичайно велику роботу по організації рецензування, за що їх треба щиро 

подякувати.  

           Не затримуючись на результатах цілої низки конкурсів, які у нашому 

відділенні проходять, як мене, об’єктивно і, наскільки це можливо, прозоро, їх 

ефективність зазнала перевірки Президією, яка відмітила, що далеко не завжди 

конкурси науково-технічних і інноваційних проектів завершується впровадженням 

відповідних, тобто обіцяних, розробок. Як сказав А.Г.Наумовець у своєму виступі 

на одному з останніх засідань Президії НАН України, зросла кількість дрібних 

проектів, що суперечить поставленій меті відбирати крупні проекти, знизилася 

відповідальність керівників та Вчених рад установ щодо якості запитів, а головне – 

і це, насамперед, стосується нашого відділення – почастішали випадки досить 

великої різниці між оцінками, поставленими заявкам нами, тобто комісією ВФА, і 

висновками незалежних експертів, які для об’єктивності теж дивляться запити. 

Президія ставить задачу удосконалити експертизу, не збільшувати кількість 

проектів за рахунок зменшення їх вартості, але й строго вимагати від завершених 

заявок саме того, що вони закладали як мету. Така робота покладається на 

відділення, які мають частіше і принциповіше перевіряти хід виконання проектів з 
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обов’язковим висвітленням поточних результатів на веб-порталах і інститутів, і 

відділення. 

           Насамкінець, повідомлю, що в останньому академічному конкурсі на гранти 

УНТЦ приймало участь приблизно 150 проектів, в останній тур пройшов десь 

кожен п’ятий, а по нашому відділенню відповідні цифри 23-7. 

           Якщо ж повернутися до рецензування бюджетних тем, то основна робота 

відбувається у Наукових радах, але й на долю відділення дещо залишається, і тут 

слова вдячності треба висловити М.М.Лев та Ю.М.Литвину. Саме вони готують усі 

документи так, щоб жоден інститут не мав зайвих клопотів, не було ані затримок, 

ані збоїв. А вся робота по організації роботи невеликого, але дружного апарату 

відділення лежить на Д.Т.Таращенку, якому всі ми теж маємо вклонитися. 

           За звітний час ми провели 10 засідань Бюро, а також позачергові грудневі 

Загальні збори, присвячені 100-річчу від дня народження Олександра Сергійовича 

Давидова і обранню  директорів 3-х установ. 

           У травні 2012 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 було. Скоро розпочинається черговий 

Всеукраїнський фестиваль науки, і, наскільки мені відомо, інститути відділення 

знову запропонували цікаві і корисні для учасників. 

            Минулий рік став роком достатньо значної кількості міжнародних 

конференцій, які успішно пройшли в різних містах і, що приємно, викликали 

великий інтерес не тільки наших, а й зарубіжних фахівців, хоча пристойна 

фінансова підтримка цих заходів все ще залишається практично невирішеною.  

           Мені важко назвати недоліки в роботі Бюро не тому, що їх нема, а самому. 

Деякі згадувалися вище, про інші скажуть виступаючі. Можливо, нам не вистачає 

публічності, напористості у відстоюванні ролі академії у державі, мало або 

недостатньо рекламуються наші досягнення у СМІ, Інтернеті, а також академічних 

виданнях. До речі, дивно – пройшов рік після останніх виборів, а у списку 

персоналій академії, який можна знайти на сайті НАН України, все ще відсутні 

новобрані члени НАН. Не дуже досконало виглядає і сайт відділення, а також 

сайти багатьох наших інститутів саме в аспекті пропаганди своїх результатів та їх 

просування у суспільство. Головна же недоробка, з якою зустрічаєшся, коли 

заходиш на сайти наших установ – їх нерегулярне оновлення. Буває, що остання 

інформація стосується подій кількарічної давнини. Особливо це кидається в очі, 

коли людина, що відійшла від нас, не значиться як така, коли у відповідних 

директоріях як останні наводяться роботи інституту чи певного відділу 

кількарічної давнини, тобто будь-хто має робити висновок, що 4-5 і більше років 

нічого нового не отримано і публікацій не було. Зрозуміло, що оновлення вимагає 

часу, але хоча б раз-два на рік воно мало б відбуватись.  Я вже не говорю про 

популяризацію своєї діяльності через сайти – її поки що практично нема і тут 

непочатий край роботи.         

       На цьому дозвольте закінчити свій виступ, в якому зробив спробу 

торкнутися лише питань, які хвилюють мене не тільки як академіка-секретаря, а і 

як співробітника академії. Хотілося б, щоб виступаючі доповнили мене, а головне 
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висловили зауваження і пропозиції, які б ми могли врахувати у подальшій 

діяльності. Зрозуміло, що Бюро не всесильне, але, безумовно, резервів для 

покращення роботи не може не бути. Головне у роботі відділення, як я її розумію, 

було і залишається сприяння роботі Інститутів, а також пряма і непряма підтримка 

науковців і, хотілося б думати, рідної науки.  

            

Щиро дякую всім за увагу і терпіння.              


