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Микола Миколайович
Бе нардос відомий у світі як
людина, яка вирішила най -
важливіше завдання науково-
технічного прогресу, як тво -
рець електрозварювання –
нового способу з’єднання
ме  талів.

У «Календарі пам’ятних дат
видатних подій ЮНЕСКО» за
1981 рік відзначено «100-річ чя
винаходу Миколою Бе нардосом
електрозварювання». 

А в 1888 р. М.М. Бенардос
вперше у світі ви найшов
«електромагнітну гармату». А
все почалося з дитинства,
коли він почув про застосу-
вання електроенергії для ство -
рення но вих типів зброї.

Гості полковника
Бенардоса

1857 р. Північ Херсон-
ської губернії. Подорожньому
український степ видається
необжитим, рівним і безкрай-
ним, що далеко йде за гори-
зонт. Але ось дорога спуска-
ється в долину, в балку, і
раптом виникає станиця або
хутір, сади, виноградники,
городи, загата невеликої
річки з млином. А помітити
вершників або віз можна тіль-
ки тоді, коли вони вже опиня-
ються на пологому схилі.

Так і працюючі в кузні
виявили карету, тільки почув-
ши чийсь голос. Кучер питав:
«Чи вірний це шлях до Бенар-
досівкі і чи далеко до садиби

полковника Бенардоса?» Під -
літок, який вийшов разом з
двома здоровенними коваля-
ми, сказав: «Кузня побудована
подалі від хат і спеціально з
урахуванням рози вітрів».

– Це як же? – чи то жарто-
ма, чи всерйоз запитав укра-
їнською мовою пасажир у
військовій формі.

– Так, щоб вітер найчасті-
ше дув від села, щоб стукіт і
дим не заважали людям. Ось і
зараз, їдьте проти вітру, якраз і
побачите село.

Коваль, мабуть старший,
сказав: «Давай-но, Миколо,
покажи гостям шлях, а ми тут
вже самі доробимо». Микола
зняв фартух, обтрусив штани
і спритно скочив на сидіння
поруч з кучером.

Тут необхідно зауважити,
що підліток з кузні був стар-
шим сином Миколи Панте-
леймоновича Бенардоса,
який командував артилерією
під час Кримської війни
1954–1955 рр. А в гості до
нього їхали видатний хірург
Микола Іванович Пирогов
і хоробрий гусар Іван Івано-
вич Величко.

Коні повільно витягали
карету з балки, а подорожні
продовжували розмовляти.

– Наші хоробро билися,
але ж Кримська війна закінчи-
лася поразкою.

– Але англійські і фран-
цузькі гармати і рушниці
били на версту далі наших.

– Зате електричні під -
водні міни злякали англо-
французьку ескадру – ворог
ретирувався і від Кронштад-
та, і від Херсона, і з гирла
Дунаю.

Микола знав, крім місце-
вих – української, російської
й німецької мов, ще й фран-
цузьку, і звичайно, грецьку та
латину. Він зрозумів, що
гармати погані, а ось міни –
зброя непереможна.

Але чому вони «електрі-
сіті»? Електрик – це по-
грецьки бурштин, яскравий.
Такий же, як і на намисті у
мами. Зна чить, цей елек-
трик-бурштин володіє мо -
гутньою силою. Значить,
треба робити бур штинові
гармати.
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Микола Миколайович 
Бенардос (1842-1905)
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ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ГАРМАТА МИКОЛИ БЕНАРДОСА СТАРТУВАЛА ІЗ ХІХ СТОЛІТТЯ

 На все життя запам’ятав
Микола бесіду гостей. І вже
тоді він запам’ятав, що в
Севастополі прибульці пере-
могли тому, що у них була
краща зброя.

Шлях винахідника 
до слави

Народився Микола Ми -
колайович 7 серпня (26 лип -
ня) 1842 року в селі Бе -
нардосівка (тепер с. Мостове
Братського району Микола-
ївської області). У маєтку
батька були майстерні, в
яких ремонтували сільсько-
господарський ін вен тар і де
майбутній винахідник долу-
чився до столярного, слю -
сарного і ковальського ре -
месла.

Микола не став військо-
вим, як прадід, дід і батько. У
1861 р. він вступив на медич-
ний факультет Київського
університету. На початку 1866
року залишив університет і
вступив до Петровської зем -
леробської і лісової академії в
Москві.

Навчаючись в академії,
він розробив нові конструк-
ції плугів, дернорізок, зерно-
сушарок, поливної машини
та ін. У 1869 році Микола
Миколайович зайнявся бу -
дівництвом садиби «При -
вільне» за 12 км від міста
Луха (тепер – однойменне
смт.  Іванівської області, РФ). 

Тут він одружився, наро-
дилися його діти, безкоштов-
но лікував селян, організував
школу, тут про дов жував ро -
бити винаходи. В основному,
гроші він «добував» від сис -
тематичного про  дажу сво го
земельного наділу. 

Заклав будинок. Незаба-
ром земельний банк про дав
його за борги.

У 1878 р. Микола Мико-
лайович перебирається до
Петербурга і починає працю-
вати в товаристві «Яблочков-

Винахідник і К0». У 1880 р.
Павло Миколайович Яб -
лочков приїжджає із співро-
бітниками до Парижа для
підготовки експозиції вистав-
ки та міжнародного конгресу
електриків.

Для виготовлення акумуля-
торів, дугових ламп Бенардос
вперше у світі використав
електродугове зва рювання.
Він зумів зро бити те, що протя-
гом 80 років після відкриття
електричної дуги В.В. Петро-
вим і Г. Деві намагалися зро -
бити багато вчених і винахід-
ників. М.М. Бенардос знайшов
спосіб при мирити плазму (з
температурою 10000ОС) з хо -
лодним металом.

До початку 1890 р.
зварювання вже застосовува-
лося на понад 100 найбіль-
ших під приємствах Європи і
США. Микола Миколайович
про довжував удосконалюва-
ти елект розварювання.

На IV Всеросійській
елект  ричній виставці в 1892 р.
золота медаль «За вдале за -
стосування вольтової ду -
ги до спаювання металів і
наплавлення од ного мета-
лу на інший» була вручена
Миколі Миколайовичу Бенар-
досу.

Безмежно вірячи в мож -
ливості зварювання, ви на -
хідник розробив технологію
ре монту Цар-колокола в
Мос ковському кремлі. Замов-
лення не було; реліквія й досі
стоїть розбитою.

Він був автором також
інших проривних рішень у
галузях електротехніки та
електротехнології, транс-
порту, сільського господар-
ства, побуту та інших. 

У вдосконаленні всього,
з чим стикався, він бачив
сенс свого життя. Деякі з
його ідей обігнали свій час
на десятки років, вони
становлять інтерес і досі є
актуальними.

Винаходи, що на
століття випередили

військову техніку
М.М. Бенардос не забув

бесіди ветеранів Кримської
війни, які гостювали в рідно-
му селі. Низка його проектів
стосується різних проблем
військової справи.

Микола Миколайович
ви найшов сталеві тури для
по льової фортифікації, бро -
ню для суден, броню із
сталевих трубок, коміркову
броню та ін. Його роботи в
галузі боєприпасів (цилін-
дричні порожнисті кулі,
сталеві реберні і стрижневі
кулі, трубчастий снаряд з
внутрішніми гвинтовими
ребрами, кавалерійська міна
тощо) значно випередили
час. Але найголовніше, Бе -
нардос запропонував прин -
ципово новий вид оз броєнь
–  першу у світі електро-
магнітну зброю. 

У списку його винаходів
за 1887 рік «електрогармата»
стоїть під №112.

Принцип стрільби за -
снований на явищі втягуван-
ня тіла магнітним полем
соленоїда – котушкою з об -
мотками, по якій проходить
електричний струм. При
цьому на кінцях снаряда ут -
ворюються полюси, орієнто-
вані відповідно до полюсів
котушки.

Щоб оцінити винахід-
ницький геній М.М. Бенардо-
са, потрібно згадати, що
електромагнітну дію струму
від крив Ханс Крістіан Ерс -
тед у 1820 р., а в 1822 р.
Андре-Марі Ампер побуду-
вав соленоїд. Так було покла-
дено по чаток новому витку
науково-технічного прогре-
су, за сно ваного на електро-
магнетизмі.

Властивості соленоїда
май же відразу ж після від -
криття почали широко вико-
ристовувати в багатьох тех -
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нічних пристроях. Здава-
лося б, використовувати
соленоїд не тільки для
притягнення, а й для вики-
дання тіла (снаряда) не -
важко.

З цим завданням легко
справлялися фантасти. На -
приклад, Жюль Верн оз броїв
екіпаж свого «Наутілуса»
електричними гвинтівками,
що б’ють наповал на віть під
во дою. Можна згадати фан -
тастичний роман Михайла
Булгакова «Фатальні яйця»,
ге рої якого стріляли по
жахливим рептиліям з пор -
тативних електричних ре -
вольверів.

Але не так-то все просто.
За законами фізики соленоїд,
втягнувши металеву деталь,
не хоче випускати її – після
проходу через середину ко -
тушки деталь втягується на -
зад. Винахідників всіляких
магнітних затискачів, трима-
чів і підйомників ця особли-
вість явища не бентежила –
досить було відключити елек-
троенергію, щоб магнітне по -
ле зникло. Але снаряд по -
винен розігнатися і вилетіти. І
головне, з великою, з величез-
ною швидкістю.

І М.М. Бенардос зрозумів,
що безперервний рух і розгін
снаряда може забезпечити
«магнітна хвиля, що біжить» –
система котушок, які вимика-
ються і вмикаються синх -
ронно з рухом тіла, яке при -
скорюється. І він винайшов
комутатор, за допомогою
яко  го вимикав струм в кожно-
му соленоїді відразу ж після
того, як сна ряд проскочить
його се редину, і встигав вклю-
чити наступний соленоїд. 

Він ви пробував свою ідею
на моделі.

Ствол зробив з кераміч-
ної труби, навколо труби
окремими секціями намотав
дріт. Винайшов і спеціальний
снаряд.

Між іншим, змінне маг -
нітне поле використовував
М.М. Бенардос і в інших вина-
ходах. У його списку вказані:
під № 34 – рухлива платфор-
ма для переправи публіки
через вулицю, №37 – елек-
трична машина – прямолі-
нійний двигун, №38 –  елек-
тродвигун. Але про це наступ-
ного разу.

Переконавшись в ефек-
тивності розгону і викидання
снарядів, Микола Миколайо-
вич запропонував директору
Обухівського заводу в Петер-
бурзі – найбільшого гармат-
ного підприємства Росії, зро -
бити промисловий зразок
повномасштабної електро-
магнітної гармати. 

Однак новим видом
озброєнь не зацікавилися і
інвестувати розробку елек-
тричної гармати не стали.

Тоді він відправив редак-
тору журналу «Електротех-
нічний вісник» лист, в якому,
зокрема, писав: «Не бажаючи,
щоб мій винахід загинув у
невідомості, не принісши
ніякої користі нашій дорогій
батьківщині, і його спіткала
б доля більшості наших
вітчизняних винаходів, тоб -
то честь винаходу, його виго-
да і першість перейшли б
іноземцям, уклінно прошу Вас,
пане редакторе, помістити
в поважному Вашому журна-
лі замітку про мій винахід у

формі й розмірі, які знайдете
для себе зручними... ».

Ось текст статті: «Елек-
трична гармата».

«Винайдена мною елек-
трична гармата призначаєть-
ся головним чином для вики-
дання фугасних снарядів, що
містять в собі великий заряд
якої б то не було вибухової
речовини.

Головна відмінна влас -
тивість електричної гар мати –
це здатність ви кидати снаряд
без всякого струсу. Внаслідок
цієї якості сна ряд електрич-
ної гармати може бути заряд-
жений най сильнішою вибу-
ховою ре човиною, що стано-
вить не безпеку вибуху при
струсі (рис. 1).

Викидання снаряда елек-
тричною гарматою відбува-
ється не за тими законами, за
якими викидає снаряд гарма-
та, яка заряджається порохом
або стисненим повітрям, а
саме: не розширенням газів,
що виштовхують снаряди, а
притягуванням снаряда маг -
нітною силою, внаслідок чо -
го снаряд електричної гарма-
ти може бути так влаштова-
ний, що оболонка його мати-
ме незрівнянно меншу вагу
по рівняно з вагою самого
заряду.

Снаряд електричної гар -
мати можна розглядати як
метальну міну, яка має досить
великий і сильний заряд.
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Схема багатосекційного соленоїда – принцип дії гармати
Бенардоса

рис. 1



Електрична гармата ма -
тиме багато переваг у порів-
нянні з гарматою, що заряд-
жатиметься порохом, а саме:

1. Викидання снаряда при
збільшеній швидкості без
струсу.

2. Викидання снаряда без
грому і диму.

3. Значне зменшення не -
потрібної ваги снаряда.

4. Значне здешевлення
ви робництва гармати.

5. Величезна зручність за -
ряджання гармати і приско-
рене виконання пострілів.

6. Величезне зменшення
ваги гармати.

7. Довговічність гармати.
8. Повна безпека від роз -

риву.
Електрична гармата мо -

же бути з вигодою вживана
для морської і фортифікацій-
ної артилерії в тому випадку,
коли є сильні джерела елек-
тричного струму, як, наприк-
лад, на великих кораблях, у
стаціонарних фортецях і
берегових фортах.

Винайденій мною елек-
тричній гарматі можна дати
абсолютно нове, небувале
досі призначення оборонної
зброї, вживши її, наприклад,
для берегового захисту. 

Нею можна користувати-
ся окремо на відомій даній
відстані, керуючи автоматич-
но заряджанням, наведенням
і пострілами.

Ціла низка електричних
гармат, поставлених прихо-
вано на відомій відстані одна
від одної, була б неперебор-
ною оборонною лінією, що
не оберігається жодною лю -
диною на відстані, небезпеч-
ній унаслідок ворожих пост -
рілів, бо управління гар ма -
тами може проводитися з
місця знаходження електрич-
ного струму. Кожна гармата
може мати при собі запас
снарядів, якими вона буде
заряджатися автоматично, за

бажанням того, хто посилає
їй струм.

5 жовтня 1890 р. С.-Пе -
тер бург».

У таких артилерійських
системах відпадає необхід-
ність у зміні дула, в гільзах.
Теоретично можна приклас-
ти до тіла, що вистрілює,
необмежену кількість енергії.

А на той час можливості
порохової артилерії вже
досягли максимуму.

Порохова зброя
вичерпала свою міць

Кілька століть у політиці і
економіці значну роль грали
гарматні королі. Безперервно
йшли колоніальні, загарб -
ницькі війни, і все більше
було потрібно зброї. 

Артилерія розвивалася
випробуваним століттями
шля хом – удосконалювалися
порох, гармати, снаряди.

На зміну бронзовим і
чавунним гарматам прийшли
знаряддя зі сталевими дулами.
«Змагання» між артилерією,
бронею і оборонними спору-
дами стимулювало розвиток
металознавства, металографії
та інших наукових основ ме -
талургії спеціальних ста лей. 

Вдосконаленням пороху
та інших вибухових речовин
займалися кращі хіміки. Ро -
билася ставка і на досягнення
оптики, на електроніку в
системах наведення та управ-
ління вогнем.

Зброя, що працює на
ефек ті розгону снаряда під
дією розширення порохових
газів, вичерпала свої можли-
вості. Порохові гази мають
порівняно велику молекуляр-
ну вагу і, як наслідок, відносно
малу швидкість розширення. 

На практиці це означає,
що гранична швидкість, яка
досягається снарядом у тра -
диційних артилерійських сис -
темах, обмежена величиною
порядку 2–2,5 км/с.

Цього недостатньо для
ураження сучасної бронетех-
ніки, літаків і супутників. 

І незважаючи на те, що
вже з XIX століття електрична
енер гія стала основою науко-
во-технічного прогресу, не
знаходилося державних дія -
чів та інвесторів, охочих вит -
рачатися на принципово но -
вий вид зброї і, зрештою,
перейти дорогу гарматним і
хімічним магнатам.

По шляху розвитку
гармати на

електромагнітній
енергії

Як це часто буває в історії
науки і техніки, нові ідеї май -
же одночасно виникають у
різних країнах. Шведський
вчений К. Беркеленд у 1903 р.
виготовив таку ж, як і М.М. Бе -
нардос, електромагнітну гар -
мату і розігнав сна ряд ма сою
10 кг до 100 м/с. Однак, і ця
робота не отримала продов-
ження. За раз гармата вистав-
лена у норвезькому технічно-
му музеї в місті Осло.

У 1915 р. російські інжене-
ри Подільський і Ямпільський
спроектували 50-мет рову «маг -
 нітно-фугальну» гармату, в
1916 р. французи Фашон і Віл -
лепле, використовуючи лан -
цюжок котушок-соленоїдів,
розігнали снаряд масою 50 г
до швидкості 200 м/с. 

У гітлерівській Німеччині,
де інтенсивно і успішно роз -
роблялися новітні засоби вій -
ни, створити електромагнітну
гар мату не встигли. 

Навесні 1944 р. І. Хенслер
і Бунзель провели ви про -
бування мало каліберного
(10 мм) пристрою, що скла-
дався з безлічі котушок. На
щастя, очікуваного ефекту до
роз грому Німеччини досягти
не вдалося.

І все ж від ідеї Бенардоса
не відмовилися. Просочу-
ються відомості, що над
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створенням нової зброї (по
шифру НАТО «Gauss coil
gun, «гармата Гауса» –  по
імені німецького вченого
ХІХ століття, який заклав
математичні основи елек-
тромагнетизму) продовжу-
ють працювати.

В основному – за спеці-
альними закритими темами.
Про  те результати деяких до -
сліджень переконливо по -
казують – можна досягти
при  скорення снаряда, яке
набагато перевищує тактико-
технічні характеристики по -
рохових пристроїв.

Виникає природне запи-
тання: «А зміг би Бенардос
стати творцем ще одного
виду техніки, яка, як і зварю-
вання, могла б змінити хід
історії?».

Слід згадати, що над
проблемою використання
електродугового розряду для
зварювання металів найкращі
електротехніки та металурги
билися майже 80 років. 

Тільки Микола Мико-
лайович Бенардос зумів вирі-
шити цю задачу, забезпечив-
ши прорив у нау ково-тех -
нічному прогресі на най -
ближчі століття.

Він вперше у світі
створив джерело живлен-
ня зварювальної дуги для
струму силою понад 500 А,
що витримує пікові наванта-
ження короткого замикання;
дугові горілки з магнітним
керуванням; кілька типів над -
точних комутаторів; сис теми
струмопідводів; реостати та
інші елементи зварювального
ланцюга та управління про -
цесом електрозварювання. 

Природно, забезпечити
пра цездатність моделі елек-
тромагнітної гар мати не було
для нього проблемою.

З великою впевненістю
можна вважати, що для того
рівня озброєнь М.М. Бенар-
дос досяг би чудових успіхів.

Принаймні, талановитий віт -
чизняний винахідник знай-
шов би рішення більшості
проблем, і ці рішення послу-
жили б основою для швидко-
го створення нової зброї. 

Втім, обговорення історії
в умовному ключі є корисним
хіба тільки для прогнозів. І
добре, що таке озброєння не
з’явилося в період локальних
загарбницьких воєн і назрі-
вання світової війни.

З історії
А як підвищувалися так -

тико-технічні дані прист роїв,
на які досягнення «порохової
артилерії» зазіхав М.М. Бе -
нардос?

Сьогодні в багатьох музе-
ях світу можна побачити ве -
личезні гармати. Так, в арти-
лерійському музеї анг лій -
ського міста Вулвич знахо-
диться величезна гармата
калібром 25 дюймів (65 см), в
московському Кремлі – Цар-
гармата калібром 35 дюймів
(89 см), у військовому музеї в
Стамбулі – гармата калібром
36 дюймів (92 см), в Генті
(Бельгія) – бомбарда «Ска -
жена Маргарита» ка ліб ром
22 дюйми (56 см).

Найбільш активно і ус -
пішно застосовували гі гант -
ські бомбарди турки. Наприк-
лад, при облозі Родоса в 1480
році вони використовували
гармати калібром 92 см.
Причому ці гігантські гарма-
ти турки не перевозили, а
відливали поблизу від місць
облоги. Ядра робили з грані-
ту або мармуру і стягували
для міцності залізними обру-
чами, для зменшення зазору
між ядром і стінками каналу
дула обшивали шкі рою або
обмотували мо тузками. 

Цікаво, що в 1807 році,
коли англійська ескадра
прор валася до Стамбула, гар -
мати XV і XVI століть обстрі-
лювали кораблі і про бивали

корпуси кораблів. Одне
кам’яне ядро калібром 64 см і
вагою 360 кг потрапило в
лінкор «Віндзор Кастль», за -
палило заряди пороху, і силь-
ний вибух убив на місці 46
чоловік.

Найбільшими гарматами
XVII–XIX століть вважаються
англійські берегові облогові
мортири «Міллет» калібром
92 см. Вага зброї – 50 тонн,
вона стріляла снарядом ва -
гою 1250 кг на відстань
1550 м. Таких мортир у 1856
році було виготовлено дві, і
вони успішно застосовували-
ся анг лійською армією .

Під час Першої світової
війни калібри гармат були
меншими. У німців найбіль-
шою гар матою була «Велика
Бер та» калібром «всього»
42 см. Гар матою най більшого
калібру і однією із найпотуж-
ніших за всю історію артилерії
є 52-сантиметрова гаубиця
заводу Шнейдера (Франція),
яка посилала на відстань 17 км
жахливий сна ряд вагою 1400
кг. Важила гаубиця 263 тонни,
пересувалася тільки залізни-
цею.

У 1940 році японці спус-
тили на воду лінкор «Ямато» з
дев’ятьма 46-сантиметровими
гарматами в трьох величез-
них вежах. Такі ж потужні
гармати були спроектовані
для лінкора «Радянський
Союз», закладеного в 1939 ро -
ці в Миколаєві, але його не
вдалося добудувати через
німецьку окупацію.

З 1936 року в Німеччині
почали проектувати гармату
для руйнувань оборонних
укріплень лінії Мажино і бель-
гійських фортів. 

На початку 1941 р. на заво-
ді Круп па виготовили супер-
гармату «Дора» із дулом довжи-
ною 32 м, вагою 400 тонн,
калібром 800 мм. Два порохо-
вих заряди по 465 кілограмів
кожен, гільза вагою 920 кілог-
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рамів посилали снаряд завдов-
жки (без метального заряду)
3,75 м, вагою 7,1 тон ни на
відстань 40 км. 

Проте, до часу випробу-
вання Вермахт без допомоги
цієї суперзброї окупував і
Бельгію, і частину Франції,
але вирішив, що гармата
допоможе прорвати оборону
Севастополя. 25 квітня 1942
року ешелони з розібраною
артустановкою таємно при -
були до Криму. 

За 25 км від цілей у Севас-
тополі і за 2 км на південь від
станції Бахчисарай 600 вій -
ськових будівельників-заліз-
ничників, 1000 робітників,
1500 осіб місцевих жителів і
кілька сотень військовополо-
нених цілодобово будували
вогневу позицію глибиною
10 м і шириною близько 200 м. 

Обслуга гармати станови-
ла 450 солдатів і офіцерів.

5 червня 1942 р. о 5 годи-
ні 35 хвилин у бік Севастопо-

ля був зроблений перший
постріл. Снаряд міг пробити
метрову броню або 3-метрову
бетонну стіну, однак оборон-
ні споруди могли бути
пошкоджені тільки за умови
прямого попадання. За 21
день з 53 випущених снарядів
лише 5 вразили цілі. 

Після взяття Севастополя
«Дору» відправили під Ленін-
град, але зібрати до прориву
блокади міста не встигли. 

Евакуювали супергармату
в Баварію, і в квітні 1945 року
при наближенні американців
її підірвали.

Під час Другої світової
війни у жовтні 1944 року в
США була виготовлена най -
більша гармата «Маленький
Давид» з нарізним дулом
калібром 914 мм, довжиною
6705 мм, вагою 40640 кг.
Снаряд важив 1 678 кг, з яких
726 кг – вибухова речовина. 

Випробування показали:
снаряд проникав у землю на

глибину 4 м, але дальність і
точність пострілів були неви-
сокими. Американська чудо-
гармата залишилася на Абер-
динському полігоні в якості
музейного експоната. 

Так була досягнута вер -
шина розвитку дульної поро-
хової артилерії.

Втім, з 1950-х років у СРСР
і США почалася робота зі ство-
рення артилерійських устано-
вок для стрільби ядерними
боєприпасами. Однак, поки
артилеристи конст рую вали і
випробовували різні варіанти,
ракетники ви рішили завдання
«щита і меча». 

На початку 1970-х років
обидві країни всі по дальші
роботи в цьому напрямку
згорнули...

О.М. Корнієнко,
доктор історичних наук,

Інститут електрозварювання 
НАНУ ім. Є.О. Патона 
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