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ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ 
ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
27 вересня 2017 року 

На засіданні Президії НАН України 27 вересня 2017 р. члени 
Президії HAH України та запрошені заслухали наукову допо-
відь провідного наукового співробітника відділу гідрогеологіч-
них проблем Інституту геологічних наук НАН України доктора 
геологічних наук Олександра Борисовича Климчука про роз-
виток теорії гіпогенного карстогенезу та її наукові і практичні 
застосування (докладніше див. с. 9).

Актуальність досліджень карстоутворення пов’язана з тим, 
що карст є процесом розвитку макропорожнинності та структур 
високої флюїдопроникності гірських порід під дією підземного 
водообміну і розчинення, що призводить до різкого зростання 
неоднорідності властивостей гірськопорідного простору, зміни 
структури і динаміки водообміну, аномальної концентрації під-
земного стоку та розвитку провальних процесів. Природне се-
редовище карстових регіонів відзначається високим ступенем 
ускладнень у гідротехнічній, будівельній і гірничодобувній 
діяльності та охороні підземних вод. Неналежне врахування 
специфіки карстових територій у природокористуванні спри-
чинює деградацію ресурсів, техногенні аварії та катастрофи з 
великими матеріальними збитками. 

Традиційні уявлення про карст та моделі карстоутворення 
були сформовані стосовно умов експонованого чи приповерх-
невого залягання розчинних порід, де карстові системи роз-
виваються у переважно безнапірних умовах у безпосередньо-
му генетичному та функціональному зв’язку з поверхневим 
живленням (епігенний карст). Карстопрояви, що виявлялися 
бурінням та гірничими виробками на великих глибинах, роз-
глядалися як палеокарст, сформований у попередні епохи і пе-
рекритий молодшими породами. 

Виконані в Інституті геологічних наук НАН України до-
слідження з проблеми гіпогенного (глибинного) карстогенезу 
ґрунтуються на сучасних уявленнях про глибинну дегазацію 
Землі та водообмін у геологічних структурах, розкривають за-

Розвиток теорії гіпогенного • 
карстогенезу: наукові та 
практичні застосування 
(доповідач — доктор геологічних 
наук О.Б. Климчук) 

Дизайн і фотоніка сучасних • 
перетворювачів  світлової енергії 
на основі поліметинових 
барвників (доповідач — 
член-кореспондент НАН України 
О.О. Іщенко)

Про нагородження відзнаками • 
НАН України та Почесними 
грамотами НАН України 
і Центрального комітету 
профспілки працівників НАН 
України (доповідач — академік 
НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання• 

ОФІЦІЙНИЙОФІЦІЙНИЙ
РОЗДІЛРОЗДІЛ
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кономірності формування та поширення кар-
сту, пов’язаного з висхідним розвантаженням 
напірних підземних вод і ендогенних флюїдів. 
Розвиваючись по структурних і літологічних 
неоднорідностях у широкому спектрі реакцій-
ноздатних гірських порід, гіпогенний карстоге-
нез створює систему каналів ефективної флю-
їдної міграції та макропорожнинність у верхній 
частині земної кори як у континентальній, так 
і океанічній обстановках та відіграє важливу 
роль в організації висхідного розвантаження 
флюїдів, процесах масопереносу і формування 
родовищ флюїдогенних руд і вуглеводнів. 

Гіпогенний карстогенез створює каналово-
по рожнинні системи, структурно-морфо ло-
гіч ні та функціональні властивості яких кар-
динально відрізняються від карстових систем 
епігенного походження. Принципово відмін-
ними для цих двох основних генетичних типів 
карсту є закономірності просторового поши-
рення. Відтак, вирішення практичних проблем, 
пов’язаних з карстом, має бути основано на ви-
значенні ґенези карсту і застосуванні сучасних 
моделей розвитку та функціонування карсто-
вих систем відповідного походження. 

Розроблення теорії гіпогенного карстогенезу 
сприяло широкому міжнародному визнанню її 
фундаментального значення і зумовило зміну 

загальної парадигми досліджень та перегляд 
уявлень про природу карсту багатьох регіонів 
світу. Ця теорія закладає нову основу для оці-
нювання ролі карсту в розвідці та експлуатації 
родовищ вуглеводнів (у тому числі нетради-
ційних) і флюїдогенних руд, геологічному за-
хороненні радіоактивних і токсичних відходів, 
розв’язанні інженерно-геологічних проблем 
карстових регіонів, розвідці і використанні 
геотермальних ресурсів та ресурсів глибинних 
вод, зокрема мінеральних. 

В Україні легкорозчинні породи у віднос-
но неглибокому заляганні розвинуті на понад 
43% території, що зумовлює актуальність ре-
гіональних і прикладних досліджень карсту. 
Проте в останні роки дослідження та можли-
вості компетентної експертизи проблем, по в’я-
зан их з карстом, різко скоротилися у зв’язку з 
недостатнім фінансуванням, ліквідацією спе-
ціалізованих підрозділів і втратою кадрового 
потенціалу. Вирішення зазначеної проблеми 
потребує інформування міністерств, відомств, 
зацікавлених організацій щодо можливого 
впровадження розробок з гіпогенного карсту 
для вирішення практичних завдань та підго-
товки конкретних пропозицій щодо практич-
ного використання отриманих наукових ре-
зультатів.

В обговоренні доповіді взяли участь пер-
ший віце-президент НАН України академік 
НАН України А.Г. Наумовець, директор Дер-
жавної установи «Науково-інженерний центр 
радіогідрогеоекологічних полігонних дослі-
джень НАН України» академік НАН України 
В.М. Шестопалов, академік-секретар Відді-
лення наук про Землю НАН України, дирек-
тор Інституту геохімії, мінералогії та рудо-
утворення ім. М.П. Семененка академік НАН 
України О.М. Пономаренко, голова Південно-
го наукового центру НАН України та МОН 
України, директор Фізико-хімічного інституту 
ім. О.В. Богатського НАН України академік 
НАН України С.А. Андронаті.

У виступах було зазначено, що новий підхід 
до вивчення процесів карстоутворення є важ-
ливим з точки зору можливостей розміщення 
на певних територіях майданчиків для будів-

Доповідь доктора геологічних наук Олександра Бори-
совича Климчука
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ництва промислових та житлових об’єктів, 
об’єктів інфраструктури, сховищ радіоактив-
них і токсичних відходів тощо. Підкреслюва-
лося, що детальний аналіз проявів карсту на 
промислових майданчиках Кримської і Азов-
ської АЕС свого часу став підставою для при-
пинення їх будівництва. Крім того, обґрунто-
вані доповідачем нові теоретичні підходи до 
виникнення карстових утворень суттєво роз-
ширюють геолого-пошукові критерії карсто-
вих масивів на наявність вуглеводнів, рудної 
сировини, термальних вод тощо.

Крім того, теорія гіпогенного карстоутво-
рення має високий потенціал практичного ви-
користання у розвідці та видобутку вуглевод-
нів і рудних корисних копалин і вже широко 
реалізується у світі, наприклад компаніями 
Petrobras, Votorantim і Shell у Бразилії та Ка-
наді, а також при дослідженні ресурсів карсто-
вих підземних вод у штаті Техас (США).

Президія НАН України, зважаючи на широке 
застосування результатів наукових досліджень 
процесів карстоутворення в багатьох країнах 
світу, вважає за необхідне привернути увагу 
Мінприроди, Мінрегіону та інших зацікавле-
них відомств до можливості використання цих 
наукових розробок для вирішення практичних 
завдань у галузі охорони навколишнього при-
родного середовища, екологічної безпеки та 
розвитку мінерально-сировинної бази. З огля-
ду на глобальний характер проблем, на вирі-
шення яких спрямовані наукові дослідження 
карсту, необхідно також активно залучати до 
їх проведення різні міжнародні організації.

*  *  *
Далі присутні заслухали наукову доповідь 

завідувача відділу кольору та будови органіч-
них сполук Інституту органічної хімії НАН 
України члена-кореспондента НАН України 
Олександра Олександровича Іщенка на тему 
«Дизайн і фотоніка сучасних перетворюва-
чів світлової енергії на основі поліметинових 
барвників» (докладніше див. с. 30). 

В Інституті органічної хімії НАН України 
інтенсивно розвиваються дослідження, що 
проводяться науковцями школи академіка 

А.І. Кіпріанова, спрямовані на створення но-
вих перспективних органічних барвників. 

Так, в останні роки встановлено фундамен-
тальні закономірності між будовою барвників 
і їх фотофізичними властивостями, закладено 
фундамент молекулярної люмінесценції по-
ліметинових барвників та здійснено синтез 
нових типів таких барвників, що характери-
зуються високою фото- і термостійкістю. Роз-
роблено стратегію синтезу нових мероціанінів, 
на основі яких створено барвники з високи-
ми нелінійно-оптичними характеристиками. 
Здійснено синтез перших представників гли-
бокозабарвлених поліметинових барвників на 
основі карбоциклічних термінальних груп, які 
зберігають високу селективність поглинання у 
сильнополярних розчинниках. Уперше сфор-
мульовано правило впливу природи розчин-
ника на положення, інтенсивність та форму 
смуг поглинання, керуючись яким проведено 
оптимізацію вихідних параметрів лазерних 
середовищ на барвниках. Започатковано но-
вий науковий напрям — фотоніка іонних пар 
поліметинів. Встановлено закономірності, що 
пов’язують хімічну будову барвників з типом 
їх асоціації, у тому числі самоорганізовани-
ми наноструктурами J-агрегатів, що відіграло 
ключову роль у створенні полімерних пасив-
них затворів для твердотільних лазерів. Розро-
блено теоретичну модель утворення і релакса-

Доповідь члена-кореспондента НАН України Олек-
сандра Олександровича Іщенка
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ції електроно-діркових пар барвників у фото-
провідних полімерних матрицях.

Проведені наукові дослідження дали змо-
гу вирішили низку прикладних завдань, по-
в’я заних з перетворенням світлової енергії. 
Зокрема, створено захисні світлофільтри від 
лазерного випромінювання; розроблено фото-
чутливі нанокомпозити для голографічних ре-
єструючих середовищ, композицію для систем 
ідентифікації інформації тощо.

За результатами досліджень опубліковано 
2 монографії, 2 розділи в англомовних моно-
графіях, 13 оглядових і 280 наукових статей, 
отримано 23 патенти. 

В обговоренні доповіді взяли участь пер-
ший віце-президент НАН України академік 
НАН України А.Г. Наумовець, завідувач від-
ділу Інституту загальної та неорганічної хімії 
ім. В.І. Вернадського НАН України академік 
НАН України А.Г. Білоус, заступник директо-
ра з наукової роботи Інституту фізики НАН 
України член-кореспондент НАН України 
А.М. Негрійко, директор Інституту органічної 
хімії НАН України член-кореспондент НАН 
України В.І. Кальченко, академік-секретар 
Відділення хімії НАН України, директор Ін-
ституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН 
України академік НАН України М.Т. Картель, 
заступник міністра освіти і науки України док-
тор фізико-математичних наук М.В. Стріха, 
академік-секретар Відділення фізики і астро-
номії НАН України академік НАН України 
В.М. Локтєв. 

У виступах було відзначено важливість 
отриманих результатів як фундаментального, 
так і прикладного характеру зі створення но-
вих перспективних органічних барвників для 
інформаційних технологій, нелінійної оптики, 
лазерної техніки, медицини.

Президія НАН України рекомендувала Від-
діленню хімії НАН України визначити най-
більш перспективні напрями подальшого роз-
витку цих досліджень, результати яких уже 
в найближчому майбутньому можуть стати 
основою сучасних інноваційних технологій у 
багатьох галузях економіки, а також шукати 
можливості для налагодження спільних комп-

лексних досліджень за згаданими науковими 
напрямами з іншими академічними установа-
ми та вищими навчальними закладами.

*  *  *
Члени Президії НАН України розглянули 

також низку поточних питань:

• заслухали інформацію щодо стану підготовки за-
ходів з відзначення 100-річчя НАН України; 

• обговорили черговий моніторинг стану реалізації 
Концепції розвитку НАН України;

• розглянули виконання завдань з урахування ви-
сновків і рекомендацій міжнародного аудиту системи 
досліджень та інновацій України; 

• заслухали інформацію про вибори президента 
Російської академії наук; 

• прийняли рішення про проведення у Міжнарод-
ному виставковому центрі Міжнародного форуму «In-
novation Market»; 

• рекомендували для розгляду та затвердження 
Комітетом з Державних премій України в галузі на-
уки і техніки список молодих учених НАН України, 
які восени 2017 р. успішно пройшли атестацію на 
здобуття стипендій Президента України для молодих 
учених.

*  *  *
Крім того, Президія НАН України ухвалила 

низку організаційних і кадрових рішень.

Затверджено:
• доктора технічних наук Куссуль Наталію Мико-

лаївну на посаді заступника директора з наукової ро-
боти Інституту космічних досліджень НАН України та 
ДКА України;

• доктора фізико-математичних наук Черемних 
Олега Костянтиновича на посаді заступника директо-
ра з наукової роботи Інституту космічних досліджень 
НАН України та ДКА України;

• члена-кореспондента НАН України Волошина 
Олексія Івановича на посаді заступника директора 
з наукової роботи Інституту геотехнічної механіки 
ім. М.С. Полякова НАН України;

• доктора технічних наук Круковського Олек-
сандра Петровича на посаді заступника директора 
з наукової роботи Інституту геотехнічної механіки 
ім. М.С. Полякова НАН України;

• кандидата геолого-мінералогічних наук Руден-
ка Юрія Федоровича на посаді заступника дирек-
тора з наукової роботи Державної установи «Нау-
ко во-інженерний центр радіогідрогеоекологічних 
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полігонних досліджень Національної академії наук 
України»;

• кандидата технічних наук Андрейка Ігоря Ми-
хайловича на посаді заступника директора з науково-
технічної роботи Фізико-механічного інституту 
ім. Г.В. Карпенка НАН України;

• доктора технічних наук Кускову Наталю Іванів-
ну на посаді заступника директора з наукової робо-
ти Інституту імпульсних процесів і технологій НАН 
України;

• кандидата історичних наук Охотнікова Сергія 
Борисовича на посаді заступника директора з на-
укової роботи Одеського археологічного музею НАН 
України;

• кандидата історичних наук Стішову Наталію 
Сергіївну на посаді заступника директора з наукової 
роботи Інституту мистецтвознавства, фольклористи-
ки та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України;

• кандидата філологічних наук Чумака Володи-
мира Васильовича на посаді заступника директора з 
наукової роботи Українського мовно-інформаційного 
фонду НАН України;

• кандидата технічних наук Ніжніченко Олену 
Олексіївну на посаді ученого секретаря Інституту кос-
мічних досліджень НАН України та ДКА України;

• доктора технічних наук Шевченка Володимира 
Георгійовича на посаді ученого секретаря Інституту 
геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН Ук-
раїни;

• доктора технічних наук Шинського Олега Йоси-
повича на посаду завідувача відділу фізико-хімії ли-
варних процесів Фізико-технологічного інституту ме-
талів та сплавів НАН України;

• кандидата біологічних наук Ільїнську Антоніну 
Пилипівну на посаді ученого секретаря Державної 
установи «Інститут еволюційної екології НАН Ук-
раїни»;

• кандидата філологічних наук Гайович Галину 
Василівну на посаді ученого секретаря Міжнародної 
школи україністики НАН України.

Відзнакою НАН України «За наукові досягнення» 
нагороджено:

• завідувача відділу Інституту української мови 
НАН України члена-кореспондента НАН України Єр-
моленко Світлану Яківну за багатолітню плідну на-
укову, науково-організаційну і педагогічну працю та 
вагомий особистий внесок у розвиток лінгвістичної 
науки;

• академіка НАПН України, першого віце-пре зи-
ден та НАПН України Лугового Володимира Іларіоно-
вича за високопрофесійну плідну працю, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток науки і освіти в Україні та з 
нагоди 25-річчя від дня заснування НАПН України.

Відзнакою НАН України «За підготовку наукової 
зміни» нагороджено:

• співробітників Національної академії педагогіч-
них наук України — Беха Івана Дмитровича, Бикова 
Валерія Юхимовича, Радкевич Валентину Олексан-
дрівну, Топузова Олега Михайловича — за високо-
професійну плідну працю, вагомий особистий внесок 
у розвиток науки і освіти в Україні та з нагоди 25-річчя 
від дня заснування НАПН України.

Відзнакою НАН України «Талант, натхнення, пра-
ця» нагороджено:

• завідувача відділу Інституту електрозварюван-
ня ім. Є.О. Патона НАН України кандидата фізико-
математичних наук Юрженка Максима Володимиро-
вича за наполегливу творчу працю та вагомий особис-
тий внесок у розроблення інноваційного обладнання 
і технологій зварювання широкого спектра виробів з 
пластмас для різних галузей вітчизняної промисло-
вості;

• старшого наукового співробітника Головної 
астрономічної обсерваторії НАН України кандидата 
фізико-математичних наук Колесника Юрія Леоні-
довича за плідну працю та особисті творчі здобутки 
у дослідженнях просторово-часового і енергетичного 
розподілу космічних променів.

Подякою НАН України відзначено:
• завідувача відділу Інституту теоретичної фізики 

ім. М.М. Боголюбова НАН України кандидата техніч-
них наук Свістунова Сергія Яковича за багатолітню 
сумлінну і плідну працю з побудови системи керуван-
ня українською національною грід-інфраструктурою 
виробничого типу;

• завідувача лабораторії Інституту проблем ма-
теріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України 
кандидата технічних наук Пасічного Владислава Ва-
сильовича за багаторічну невтомну працю вченого-
матеріалознавця та вагомі творчі здобутки у науковій і 
науково-організаційній діяльності;

• провідного наукового співробітника Інституту 
сцинтиляційних матеріалів НАН України доктора 
фізико-математичних наук Ширан Наталію Воло-
димирівну за багатолітню плідну наукову і науково-
організаційну працю та особисті творчі здобутки у 
галузі матеріалознавства люмінесцентних приймачів і 
перетворювачів іонізуючого випромінювання;

• завідувача відділу Інституту електродинаміки 
НАН України доктора технічних наук, професора 
Мисловича Михайла Володимировича за багатолітню 
плідну наукову, науково-організаційну і педагогічну 
працю та вагомі здобутки у дослідженні питань під-
вищення надійності функціонування і економічності 
експлуатації електроенергетичного обладнання;
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• науково-педагогічних працівників — керівників 
гуртків Комунального закладу «Харківська обласна 
Мала академія наук Харківської обласної ради» — до-
цента кафедри Харківського національного універси-
тету ім. В.Н. Каразіна Гамулю Юрія Гарійовича; до-
цента кафедри Харківського національного авто мо-
біль но-дорожнього університету Гурка Олександра 
Геннадійовича; молодшого наукового співробітника 
Науково-дослідного інституту астрономії Харківсько-
го національного університету ім. В.Н. Каразіна Слю-
сарева Івана Григоровича — за наполегливу роботу зі 
школярами, вагомий особистий внесок у їх залучення 
до науково-дослідницької роботи, сприяння творчому 
розвитку і професійному самовизначенню;

• співробітників Інституту програмних систем 
НАН України — Алексеєва Віктора Анатолійовича, 
Балабанова Олександра Степановича, Ігнатенка Пе-
тра Петровича, Ігнатенка Олексія Петровича, Ільїну 
Олену Павлівну, Моренцова Євгена Івановича, Ро-
гушину Юлію Віталіївну, Сініцина Ігоря Петровича, 
Слабоспицьку Ольгу Олександрівну, Сьомик Тетяну 
Михайлівну, Яценко Олену Анатоліївну — за багато-
літню сумлінну і плідну працю, вагомі професійні здо-
бутки та значний особистий внесок у розвиток науко-
вих досліджень в інституті та з нагоди 25-річчя від дня 
заснування установи;

• співробітників Інституту проблем реєстрації ін-
формації НАН України — Горбачик Олену Семенівну, 
Зеніна Володимира Миколайовича, Кузнєцову Ма-
рину Глібівну, Лапчука Анатолія Степановича — за 
багатолітню плідну наукову працю, значні особисті 
здобутки у професійній діяльності та з нагоди 30-річчя 
від дня заснування Інституту;

• cпівробітників Національної академії педагогі-
чних наук України — Засенка В’ячеслава Васильо-
вича, Лук’янову Ларису Борисівну, Міленіну Мілєну 
Михайлівну, Ничкало Неллі Григорівну, Отич Олену 
Миколаївну, Рябченка Володимира Івановича, Слю-
саревського Миколу Миколайовича, Спіріна Олега 
Михайловича, Ткачук Ірину Іванівну — за високо-
професійну плідну працю, вагомий особистий внесок 
у розвиток науки і освіти в Україні та з нагоди 25-річчя 
від дня заснування НАПН України.

Почесною грамотою Президії НАН України і Цен-
трального комітету профспілки працівників НАН 
України нагороджено:

• старшого наукового співробітника Інституту 
проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН 
України кандидата технічних наук Аврамчук Світлану 
Костянтинівну за багатолітню сумлінну і плідну пра-
цю та значні професійні здобутки у галузі інструмен-
тального матеріалознавства;

• старшого наукового співробітника Інституту 
проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН 
України кандидата технічних наук Тимофєєву Іза-
беллу Ісаківну за багатолітню плідну творчу працю, 
особисті професійні здобутки у науковій і науково-
організаційній діяльності та вагомий внесок у розви-
ток наукових досліджень в Інституті;

• провідного наукового співробітника Інституту 
проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова 
НАН України кандидата технічних наук Владимир-
ського Олександра Альбертовича за багатолітню 
плідну наукову працю та вагомий особистий внесок 
у розроблення методів і засобів контролю й технічної 
діагностики стану енергетичних об’єктів різних галу-
зей народного господарства;

• співробітників Інституту програмних систем 
НАН України — Григоряна Рафіка Давидовича, Же-
реба Костянтина Анатолійовича, Кузьміну Кларису 
Іванівну, Резніченка Валерія Анатолійовича, Хо-
менка Володимира Анатолійовича — за багатолітню 
сумлінну і плідну працю, вагомі професійні здобутки 
та значний особистий внесок у розвиток наукових до-
сліджень в Інституті та з нагоди 25-річчя від дня за-
снування установи;

• співробітників Інституту проблем реєстрації ін-
формації НАН України — Косяка Ігоря Васильови-
ча, Крючину Людмилу Іванівну, Куценко Світлану 
Альфредівну — за багатолітню плідну наукову працю, 
значні особисті здобутки у професійній діяльності та з 
нагоди 30-річчя від дня заснування Інституту;

• співробітників Національної академії педаго-
гічних наук України — Колупаєву Аллу Анатоліїв-
ну, Комаровську Оксану Анатоліївну, Кочубейник 
Ольгу Миколаївну, Надтоку Олександра Федорови-
ча, Піроженко Тамару Олександрівну, Сотську Га-
лину Іванівну — за високопрофесійну плідну працю, 
вагомий особистий внесок у розвиток науки і освіти 
в Україні та з нагоди 25-річчя від дня заснування 
НАПН України.

За матеріалами засідання
підготувала О.О. МЕЛЕЖИК
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РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ГІПОГЕННОГО 
КАРСТОГЕНЕЗУ: НАУКОВІ 
ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСТОСУВАННЯ
За матеріалами наукової доповіді на засіданні 
Президії НАН України 27 вересня 2017 року

Теорія гіпогенного (глибинного) карстогенезу розкриває закономірності 
розвитку та поширення карсту, який пов’язаний з висхідним розванта-
женням напірних підземних вод і ендогенних флюїдів. Гіпогенний карст 
кардинально відрізняється від «традиційного» (епігенного) карсту, який 
розвивається під дією інфільтрації метеорних вод у приповерхневих умо-
вах, за структурою, морфологією і функціонуванням каналово-порож-
нин них систем та закономірностями поширення останніх. Відмінними є 
еволюційні траєкторії цих генетичних типів карсту, їх ролі в геологічних 
процесах і аспекти практичного значення. Розроблення теорії гіпоген-
ного карстогенезу зумовило зміну загальної парадигми досліджень кар-
сту, реінтерпретацію природи цього феномену в багатьох регіонах світу 
та заклало нову основу для вирішення пов’язаних з карстом прикладних 
проблем.

Ключові слова: карст, гіпогенний карст, гідрогеологія карсту, геоморфо-
логія карсту, карстові небезпеки, карстові резервуари вуглеводнів, кар-
стові родовища.

Карст є процесом розвитку макропорожнинності та структур 
високої флюїдопроникності гірських порід (так званої кана-
лової проникності) під дією підземного водообміну і розчи-
нення, який призводить до різкого зростання неоднорідності 
властивостей гірськопорідного простору, зміни структури та 
динаміки водообміну, аномальної концентрації підземного сто-
ку і розвитку деформацій порід. В умовах приповерхневого чи 
експонованого залягання розчинних порід карстоутворення 
зумовлює формування особливого рельєфу та гідрологічних 
явищ. Природне середовище карстових регіонів відзначається 
високою специфічною уразливістю до антропогенного впливу 
та ускладненнями у гідротехнічній, будівельній, гірничодо-
бувній діяльності та охороні підземних вод. Неналежне враху-
вання специфіки карстових територій у природокористуванні 
призводить до деградації ресурсів, техногенних аварій і ката-
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строф, великих матеріальних збитків, численні 
приклади чого відомі у багатьох країнах світу, 
зокрема й в Україні.

Традиційна модель карсту (епігенна, гі-
пергенна). Традиційні уявлення про карст і 
загальна модель карстоутворення, сформовані 
протягом ХХ ст., відповідають умовам експо-
нованого чи приповерхневого залягання роз-
чинних порід, у яких переважає безнапірна 
низхідна циркуляція підземних вод, а карстові 
системи виражені у рельєфі та розвиваються 
в безпосередньому генетичному і функціо-
нальному зв’язку з поверхневим живленням 
(рис. 1). Відповідно, карстові порожнини роз-
глядалися як системи дренування карстового 
ландшафту, субординовані умовам живлення 
підземних вод з поверхні. Розкритість роз-
чинних порід сприймалася як необхідна умова 
для карстоутворення, а вираженість карсто-
проявів у рельефі — як основна ознака карсту. 
Породами, в яких можливий розвиток карсту, 
вважалися породи відносно легкорозчинні в 
нормальних (приповерхневих) умовах (вапня-
ки, гіпси, солі). Карстопрояви, що виявлялися 
бурінням чи гірничими виробками на великих 
глибинах, a priori розглядалися як палеокарст, 
сформований у попередні епохи експонування 
і похований молодшими породами.

Така модель карсту була всебічно обґрунто-
вана емпіричними дослідженнями та методами 
фізичного і чисельного моделювання [1—3]. 
Механізм формування каналово-порожнинних 
систем (спелеогенезу) в таких умовах включає 
сильний позитивний зворотний зв’язок між 
витратою води у первинних шляхах фільтра-

ції (тріщинах та порах) і їх розширенням вна-
слідок розчинення. Розвиток каналів супро-
воджується їх конкуренцією за поверхневе 
живлення, що зумовлює зростання його кон-
центрованості і тісний генетичний зв’язок між 
спелеогенезом і поверхневим карстовим мор-
фогенезом (рис. 2). Висока конкурентність в 
еволюції каналів зумовлює формування дере-
воподібних і лінійних каналово-порожнинних 
структур і вкрай високої неоднорідності та ані-
зотропії проникності. Функціональна органі-
зація каналово-порожнинних систем забезпе-
чує високу концентрацію підземного стоку та 
його ефективну латеральну міграцію з велики-
ми швидкостями до осередків розвантаження 
на контурах масивів. Режим джерел відзнача-
ється великими варіаціями витрат. 

З розвитком спелеологічних досліджень, 
гірничопромислових робіт на значних глиби-
нах і, особливо, робіт з розвідування та видобу-
вання вуглеводневих ресурсів у другій полови-
ні ХХ ст. різко зростала кількість емпіричних 
даних про структуру та поширення карстових 
систем, що не вкладалися у традиційну модель 
карсту. Її застосування до практичних проблем 
гідрогеології, інженерної геології, рудної та 
нафтогазової геології часто виявлялося мало-
ефективним або приводило до хибних рішень. 
Традиційна модель карстоутворення наразі на-
зивається епігенною (гіпергенною) і розгляда-
ється як відповідна одному з генетичних типів 
карсту, але не як загальна модель.

Концепція гіпогенного карсту. Ще в сере-
ди ні ХІХ ст. рудними геологами Європи було 
висловлено ідею про те, що карстові порожни-
ни можуть утворюватися в глибині під дією 
висхідних термальних вод. У ХХ ст. прояви 
і процеси гідротермокарсту (вуглекислотне 
розчинення при охолодженні термальних вод) 
та сірчанокислотного карсту привертали до 
себе увагу окремих дослідників, проте в ціло-
му вважалися аберантними та малозначущи-
ми, а відповідні концепції майже не впливали 
на загальне уявлення про карст [1]. Деякі вче-
ні допускали розвиток глибинного карсту, не 
пов’язаного з експонуванням порід і живлен-
ням від поверхні, проте значного розвитку цей 

Рис. 1. Концептуальне відображення епігенної карсто-
вої системи
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напрям не мав (за винятком гідротермокарсту 
[4]), а механізми формування глибинного кар-
сту і закономірності його поширення не були 
виявлені. Поняття гіпогенного карсту, яке 
сформувалося наприкінці ХХ ст., визначалося 
на геохімічному ґрунті [1, 2] і пов’язувалося зі 
специфікою механізмів розчинення термаль-
ними і сірчанокислими водами, а не з характе-
ром водообмінних систем. 

Основою сучасного розуміння гіпогенного 
карстоутворення є усвідомлення його гідроге-
ологічної сутності, тобто іманентного зв’язку з 
висхідною міграцією флюїдів [5—7]. Теоретич-
ним підґрунтям нової теорії є сучасні уявлен-
ня про водообмін у геологічних структурах, які 
розвиваються школою академіка В.М. Шесто-
палова [8, 9], та концепція глибинної дегазації 
Землі [10], яку розвиває в Україні академік 
О.Ю. Лукін [11—13]. Ці дослідження виявили 

умови здійснення та величезні масштаби ви-
східної міграції флюїдів у земній корі, одним 
із геологічних наслідків якої є гіпогенне кар-
стоутворення. 

У 1990-х роках на основі вивчення гігант-
ських лабіринтових печер у гіпсових породах 
Західної України та аналогічних печер деяких 
регіонів Європи та США було розроблено мо-
дель артезіанського спелеогенезу — форму-
вання карстових систем шляхом поперечного 
висхідного перетоку між водоносними гори-
зонтами в багатошарових водонапірних комп-
лексах [14—16]. Ця модель імплементувала в 
карстологію передові уявлення сучасної гідро-
геології про гідродинаміку верхньої частини 
артезіанських басейнів платформного типу, 
якими доведено переважання вертикального 
водообміну через роздільні шари над латераль-
ною фільтрацією [8]. Розподіл зон низхідних і 

Рис. 2. Епігенний карст вирізняється специфічними ландшафтами з домінуванням замкнених депресій та інших 
водопоглинаючих форм рельєфу і джерелами із загалом високими витратами, але вкрай нерівномірним режимом. 
Замкнені депресії: а — плато Чатирдаг у Гірському Криму, б — масив Арабіка на Західному Кавказі. Карові поля: 
в — Йоркшир у Великій Британії. Джерела: г — Капузбаші у масиві Аладаглар у Туреччині
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системі переходить до найменш проникно-
го елемента розрізу покривних порід (зазви-
чай — до верхньої слабкопроникної товщі). 
Включення «зовнішнього» консервативного 
гідродинамічного контролю різко послаблює 
конкурентність та вибірковість в еволюції ка-
налів і уможливлює формування багатьох не-
залежних поперечних каналів на одній площі. 
Це є фундаментальною відмінністю механізму 
гіпогенного спелеогенезу від спелеогенезу в 
умовах епігенного карсту і основною причи-
ною відмінностей у структурі і морфології від-
повідних каналово-порожнинних систем. За 
наявності у пласті латерально-безперервних 
мереж поперечних тріщин висхідні перетоки 
через них можуть формувати складні сітчасті 
лабіринтові печерні системи (рис. 4а), а пере-
ривисті мережі тріщин зумовлюють форму-
вання ізольованих лінійних каналів та невели-
ких лабіринтових кластерів каналів (рис. 4б). 
Загальний висхідний вектор водообміну та 
низька динамічність флюїдного середовища у 
відносно закритих напірних системах зумов-
люють велику роль ефектів вільної конвекції у 
морфогенезі порожнин. 

У рамках міжнародних проектів Європей-
ської комісії (ROSES — Risk of Subsidence due to 
Evaporite Solution, 1998—2001) та Німецького 
фонду досліджень (Void evolution in soluble 
rocks: Development and validation of numerical 
models by field evidence, 2004—2006) механізм 
крізьпластового артезіанського гіпогенного 
спелеогенезу було детально досліджено і під-

висхідних перетоків по площі басейнів контро-
люється регіональною топографією і зумов-
леними нею співвідношеннями гідравлічних 
напорів у суміжних по вертикалі водоносних 
горизонтах. Розвиток гіпогенного карсту при-
урочений до зон висхідних перетоків, які від-
повідають пониженим ділянкам рельєфу, а у 
локальному масштабі — до ділянок підвищеної 
водорясності й тріщинуватості горизонтів, що 
підстилають шари розчинних порід (рис. 3). 
Дослідженнями регіональної гідродинаміки 
артезіанських басейнів платформного типу 
[8, 17] показано, що у гравітаційній геогідро-
динамічній системі висхідний водообмін під 
великими долинами проявляється до глибин 
1—1,5 км та вирізняється значно вищою інтен-
сивністю і зосередженістю порівняно з низхід-
ним водообміном під вододілами.

Теоретичний аналіз еволюції карстових ка-
налів у шарах розчинних порід, крізь які здій-
снюється висхідне перетікання, виявив важли-
ві особливості механізму спелеогенезу у від-
носно закритих умовах напірних водоносних 
комплексів [18—20]. Незакарстовані скельні 
розчинні породи (вапняки, гіпси) зазвичай 
мають дуже низьку проникність і розділяють 
водоносні горизонти у більш проникних те-
ригенних породах. Після деякого початкового 
розширення наявних тріщин і падіння градієн-
та напору між підстилаючим і перекриваючим 
горизонтами витрати води через канали пере-
стають суттєво зростати, оскільки контроль за 
витратою потоку в усій напірній водообмінній 

Рис. 3. Концептуальне відо-
браження гіпогенних карсто-
вих систем: а — крізьплас-
тового артезіанського типу; 
б — крізьформаційного типу 
з глибинним живленням
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конфігурацією в плані (рис. 4в) та вертикаль-
ними амплітудами у десятки й сотні метрів.

Природа глибинних флюїдів у гіпогенному 
карсті крізьформаційного типу різна, але пере-
важають серед них ті, що виокремлюються вна-
слідок катагенетичних змін осадових порід та 
метаморфізму, і флюїди магматичного, в тому 
числі надглибинного, походження. За резуль-
татами досліджень двох останніх десятиліть 
встановлено особливу роль у формуванні флю-
їдодинамічного і термодинамічного режимів 
осадових басейнів, кори і літосфери в цілому 
мантійних плюмів, взаємодія яких з корою зу-
мовлює важливі особливості літогенезу, мета-
логенії і нафтидогенезу [11—13]. Виявлення 
мантійних ізотопно-геохімічних міток у флю-
їдних системах верхніх частин розрізу деяких 
регіонів гіпогенного карсту дає підстави вважа-
ти, що надглибокі флюїди відіграють важливу 
роль у гіпогенному карстоутворенні [28]. Зага-
лом гіпогенний карст крізьформаційного ендо-
генного типу є яскравим проявом глобального 
процесу флюїдного літогенезу [11, 29]. 

В епігенному карсті домінуючими механіз-
мами розчинення є розчинення карбонатних 
порід вугільною кислотою за участю СО2 біо-

тверджено чисельним моделюванням, гранич-
ні умови та параметри якого концептуально 
відповідали умовам гіпсового карсту Західної 
України — еталонного регіону для спелеогене-
зу цього типу [23, 24]. Результати моделювання 
дозволили виявити особливості спелео генезу 
залежно від багатьох змінних, таких як шири-
на зони розвантаження, потужність верхньої 
слабопроникної товщі, проникність суміжних 
шарів, коефіцієнт водообміну між суцільним 
і каналовим середовищами, розподіл почат-
кової розкритості каналів у мережах, ступінь 
агресивності вод живлення тощо. 

Інший тип гіпогенного карстоутворення 
пов’язаний з крізьформаційними тектонічними 
порушеннями (великими тріщинами і розло-
мами, що перетинають багатошарові товщі від-
кладів) та висхідним розвантаженням по них 
глибинних флюїдів під дією внутрішніх джерел 
тиску. Переважання висхідної міграції флюїдів 
у глибоких частинах розрізу чохла зумовлене 
їх високою енергонасиченістю і збільшенням 
тиску з глибиною [26]. Каналово-порожнинні 
системи гіпогенного карсту крізьформацій-
ного ендогенного типу характеризуються 
осередково-локальним поширенням, лінійною 

Рис. 4. Характерні структури гіпогенних каналово-порожнинних систем у плані: а, б — крізьпластового 
артезіанського спелеогенезу; в — крізьформаційного спелеогенезу з глибинним живленням. На (а) зображено 
фрагмент карти приблизно 50 км ходів печери Озерна, Західне Поділля, загальна довжина якої становить понад 
130 км (зйомка Тернопільського спелеоклубу); на (б) — ізольовані канали та кластери каналів у понтичних 
вапняках Одеси [21]; на (в) — печера Сонора у південно-західному Техасі [22]
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генного походження, а також розчинення ева-
поритів (гіпсу, солей). У гіпогенному карсті 
умови взаємодії у системі «флюїд—порода» 
набагато складніші. Висхідні крізьформаційні 
перетоки, в цілому поперечні до меж шарів і 
товщ, пластових водоносних горизонтів і гід-
рохімічних зон, зумовлюють взаємодію вод 
різного складу і походження з породами різ-
ного складу за суттєвих змін термобаричних 
параметрів під час міграції. Це супроводжу-
ється порушенням фізико-хімічних рівноваг 
та різноманітними процесами розчинення і 
осаджування як у каналах зосередженої філь-
трації, так і у навколишніх породах. Механіз-
ми утворення порожнинності в гіпогенному 
карсті включають розчинення: вуглекислотне 
за участю глибинного СО2 (в тому числі при 
охолодженні висхідних розчинів і при змішу-
ванні вод різного складу — корозію змішуван-
ня); сірководневе; сірчанокислотне; соляно-
кислотне; за участю органічних кислот; у змі-
шаних сульфатно-карбонатних товщах тощо 
[6, 30, 31]. У жорстких термобаричних умовах 
великих глибин флюїди можуть бути високо-
агресивними не лише відносно «традиційних» 
розчинних порід (карбонатних, сульфатних), 
а й щодо багатьох інших порід різного складу, 
зокрема силікатних. Гіпогенне карстоутворен-
ня тісно пов’язане з процесами метасоматич-
них змін у стінках каналів [32]. Вертикальне 
переміщення порід у ході компенсованого де-
нудацією підняття і характерне для ендоген-
ного режиму імпульсне вторгнення глибинних 
флюїдів у породи чохла спричинюють верти-
кальну міграцію геохімічних зон і бар’єрів, що 
визначає багатофазність процесів глибинного 
гіпогенного спелеогенезу і мінерального запо-
внення у крізьформаційних флюїдопровідних 
системах. У гіпогенному карстоутворенні за-
звичай задіяно кілька механізмів розчинення, 
що діють у комбінації або послідовно в разі змі-
ни умов у процесі геологічної еволюції [6, 31].

У 2007 р. в США було опубліковано моно-
графію автора [6], в якій обґрунтовано гідро-
геологічний підхід до виокремлення гіпоген-
ного карсту, узагальнено дані про нього та 
розроблено критерії ідентифікації карстових 

порожнин гіпогенного походження. Показано, 
що основні особливості морфології, структу-
ри та функціонування гіпогенних карстових 
порожнин зумовлені не специфікою окремих 
механізмів розчинення, а гідродинамічними 
факторами: відносною закритістю та напірним 
характером геогідродинамічних систем, ви-
східним вектором флюїдообміну та великою 
роллю вільної конвекції у морфогенезі порож-
нин в умовах низької динамічності флюїдного 
середовища у відносно закритих напірних сис-
темах. Ця публікація дала значний поштовх 
дослідженням гіпогенного карсту в багатьох 
країнах, що дозволило виявити його широке 
глобальне розповсюдження і фундаментальне 
значення як одного з двох основних генетич-
них типів карсту (поряд з епігенним карстом). 
Зміну уявлень і радикальне збільшення да-
них про гіпогенне карстоутворення протягом 
останнього десятиліття узагальнено у фунда-
ментальній колективній монографії «Регіони 
та печери гіпогенного карсту світу», яка нещо-
давно вийшла у видавництві Springer [28]. 

Прояви гіпогенного карстоутворення. 
Розподіл каналів і порожнин у гірськопорідно-
му просторі є результатом складної взаємодії 
літологічних, стратиграфічних, структурних, 
гідродинамічних і геохімічних умов та факто-
рів, багато з яких є змінними у процесі геоло-
гічної еволюції. Каналово-порожнинні систе-
ми формуються по шляхах зосередженої філь-
трації підземних вод, вихідна структура яких 
зумовлена доспелеогенною неоднорідністю 
середовища і граничними умовами водообмін-
ної системи. Висхідні потоки у гетерогенних 
(шаруватих, деформованих і тріщинуватих) 
товщах мають складну структуру і викорис-
товують переважно поперечні неодноріднос-
ті, але останні можуть бути як обмеженими 
окремими пластами (крізьпластовими), так і 
крізьформаційними. Відповідно, виокремлю-
ються два основні типи структур каналово-
порожнинних систем: з домінуванням пласто-
вої (латеральної) і крізьформаційної (верти-
кальної) організації.

Структури першої групи є типовими для 
гіпогенного карсту артезіанського типу і пред-
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налами (рис. 4б). Різниця у структурі визнача-
ється особливостями розподілу тріщин у плас-
ті. Більшість найдовших печер світу (з про-

ставлені лабіринтовими мережами каналів 
великої щільності (рис. 4а), невеликими клас-
терами поєднаних каналів та ізольованими ка-

Рис. 5. Плани гігантських лабіринтових печерних систем у гіпсах Лівобережного Придністров’я та концептуальні 
моделі їх формування: а, б, в — плани печер за матеріалами спелеологічних клубів — чортківського «Кристал» і 
тернопільського «Поділля»; г — епігенна модель за [34]; д — епігенна модель за [35]; е — гіпогенна артезіанська 
модель за [15, 16]
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Рис. 6. Приклади щілиноподібних («рифтові») та округлих (шахти) субвертикальних каналів висхідних пере-
токів (розвантаження) глибинних вод. Рифтові канали: а — активна (що розвантажує термальні води) печера 
Молнар Янош, Угорщина (фото А. Калинович); б — печера Девіс Хоул, Велика Британія (фото Е. Фарант); в—е — 
розкриті рифти: в,  г — внутрішня гряда Передгірного Криму; д — район Жандайра на північному сході Бразилії; 
е — район Кейп у Південній Африці (рифт, що розкрився 07.01.2017 р. після інтенсивних опадів). Округлі канали: 
ж—і — найглибші в світі активні висхідні шахти в районі Бодогуена у Західній Бразилії (ж; [36]), Богемському 
масиві Чеської Республіки (з; [37]) і Апеннінах біля Риму в Італії (і; [38])
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тяжністю ходів понад 100 км) є лабіринтовими 
печерами гіпогенного походження. Світовий 
еталон гіпогенного карсту цього типу — Ліво-
бережне Придністров’я та Передкарпаття [15, 
33], де гігантські лабіринтові печерні системи 
розвинуті у гіпсових породах (рис. 5). Такі ве-
ликі системи утворюються латеральною вза-
ємодією та інтеграцією вздовж окремих рівнів 
багатьох спочатку незалежних поперечних ка-
налових сегментів і їх кластерів, які живляться 
від підстилаючого горизонту (рис. 5е).

Серед крізьформаційних структур найпо-
ширенішими є щілиноподібні («рифтові») та 
округлі (шахти) субвертикальні канали, сфор-
мовані висхідними потоками. Індивідуальні 
рифтові канали досягають десятків і навіть 
кількох сотень метрів вертикальної амплітуди і 
довжини, за ширини кілька метрів (рис. 6а—е), 
а їх скупчення і лінійні зони можуть утворю-
вати складні структури типу сітчастих класте-
рів (печери Будапешта, Угорщина) і коридорів 
(печери Пеннін, Велика Британія). Округлі 
канали висхідного розвантаження глибин-
них вод також можуть досягати вертикальної 
амплітуди у кілька сотень метрів (рис. 6ж—і) 
і формуються, якщо живлення на нижньому 
контурі має більш «точковий» характер. Крізь-
формаційні канали часто мають бокові сліпі ка-

мери, роздуви, ніші, розвинуту кавернозність 
та облямовуючі зони зміненої породи у стінах, 
розподіл яких відображує шаруватість та неод-
норідності у поровій проникності товщі порід і 
особливості взаємодії вод висхідних (попере-
чних) і пластових (латеральних) потоків.

У багатьох регіонах гіпогенного карсту, осо-
бливо в районах розвитку евапоритових товщ 
(гіпсів, ангідритів, солі) та молодого чи древ-
нього вулканізму, відомі великі «ізольовані» 
камери, поперечні розміри яких досягають 
сотень метрів. Виходячи з того, що вони утво-
рюються переважно на нижньому контакті 
розчинної товщі внаслідок концентрованого 
надходження агресивних висхідних флюїдів 
(прісних вод до евапоритів чи термальних вуг-
лекислих вод до карбонатів), такі камери мо-
жуть бути віднесені до особливої контактово-
пластової групи, але розвиток їх камер може 
контролюватися крізьформаційними розри-
вами, а вертикальні розміри сягати сотень ме-
трів. Показовими прикладами великих камер 
гіпогенного карсту є численні порожнини у 
підошві пермської евапоритової товщі Пів-
денного Гарцу (Німеччина), розкриті в ході 
шахтної розробки мідистих пісковиків, сфор-
мовані вільно-конвективною циркуляцією 
вод, що надходять з підстилаючих проникних 

Рис. 7. Великі порожнини-камери 
гіпогенного походження: а — на 
нижньому контакті гіпсоангідри-
тової товщі у Південному Гарці 
(Німеччина), де підземними ви-
робками розкрито понад 400 ка-
мер [39]; б — найбільша за об’ємом 
карстова порожнина у світі в до-
кембрійських мармурах у Родопах 
(Болгарія) [40]
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порід [39] (рис. 7а), а також найбільша в світі 
карстова порожнина, розкрита бурінням у до-
кембрійських мармурах у Родопах на кордоні 
Болгарії і Греції [40] (рис. 7б). Її склепіння зна-
ходиться на глибинах 500—800 м від поверхні, 
а найбільший виміряний вертикальний розмір 
перевищує 1340 м (при цьому інструмент не 
досяг дна!). Об’єм цієї гігантської камери, за-
повненої термальними (130°С) водами, оціне-
но в 238 млн м3.

Окрему категорію проявів гіпогенного кар-
сту становлять гравітаційно-карстові структу-
ри, утворені провалами порожнин. У ній також 
вирізняються структури з переважанням плас-
тової чи крізьформаційної організації. Перші 
представлено горизонтами брекчій, утворени-
ми деструкцією пластових та контактово-плас-
тових каналово-порожнинних систем. Такі го-
ризонти часто мають регіональне поширення 
при кластерному розподілі по площі. Крізь-
формаційні гравітаційно-карстові структури 
представлено так званими трубами брекчій 
(breccia pipes, breccia chimneys), розвиток яких 
ініціюється провалами великих порожнин-
камер на глибині. Труби брекчій розвиваються 
вверх через товщу покривних порід (рис. 7а; 
8а, б), порушують «ізоляційні» властивості 
слабкопроникних шарів і утворюють канали 
поперечних перетоків. Вони можуть досягати 
кілометрової амплітуди, а таке значне верти-
кальне проникнення провальної порожнини 
можливе тільки за умови активної фільтрації і 
видалення частини порушеної породи розчи-
ненням. У деяких регіонах кількість задоку-
ментованих труб брекчій становить сотні й на-
віть тисячі (район Донгша у Південно-Ки тай-

ському морі — 220 форм [41]; басейн Делавер 
(США) — 1020 [42]; район Гранд Каньйон у 
Північній Аризоні (США) — понад 2500 [43]; 
рис. 8б, г), а їх розподіл по площі має вираже-
ний кластерний характер. З трубами брекчій у 
китайській провінції Хунань (рис  8а) по в’я за-
ні регулярні прориви підземних вод у глибокі 
гірничі виробки з численними жертвами. 
З трубами брекчій часто пов’язані родовища 
деяких металів, зокрема найбільші родовища 
урану в районі Гранд Каньйон в Аризоні 
(рис. 8б).

Провальні шахти, що утворюються внаслі-
док обвалення склепіння великих порожнин 
відносно неглибокого залягання чи проваль-
ним виходом на поверхню мігруючих об-
вальних порожнин на вершині труб брекчій, 
можуть досягати глибини і діаметра у кілька 
сотень метрів (рис. 8д—і). З понад 140 вели-
ких проваль у басейні Конья (Туреччина) 21 
утворилося за період з 1977 р. — ймовірно вна-
слідок інтенсивного відбору підземних вод, 
зниження п’єзометричної поверхні на 24 м та 
втрати напірної підтримки. Провали по трубах 
брекчій у Західній Канаді супроводжувалися 
масованим розвантаженням глибинних розсо-
лів, затопленням і втратою величезних кар’єрів 
з добування бітумних пісків. Очевидно, такі 
провалля гіпогенного карсту становлять вели-
ку загрозу для господарської діяльності, тим 
більше, що вони часто утворюються на тери-
торіях, які не вважалися карстовими в рамках 
традиційної парадигми.

Пластові та крізьформаційні каналово-по-
рож нинні структури можуть інтегруватися у 
системи складної тривимірної організації. До-

Рис. 8. Гравітаційно-карстові структури гіпогенного карсту: трубки брекчій (а—г) і провальні шахти (д—і). Труб-
ки брекчій: a — у провінції Хунань (Китай), ініційовані на глибині понад 600 м у ордовицьких вапняках, про-
никають на висоту до 300 м і містять напірні води, які періодично розкриваються вугільними шахтами з ката-
строфічними проривами [44]; б — розподіл у розрізі трубок брекчій в районі Гранд Каньйон, Аризона, де вони 
ініційовані у палеозойських вапняках на глибинах до 1 км під сучасною поверхнею і проникають крізь потужну 
товщу мезозойських теригенних порід [43]; в, г — трубки брекчій з «коренями» у карбонатних товщах, виявлені 
в морському дні за даними сейсмічного зондування (в — район Мальдивських островів, Індійський океан [45]; 
г — район Донгша, Південно-Китайське море [41]). Провальні шахти: д — у девонській карбонатно-евапори то вій 
товщі Західно-Канадського басейну (нац. парк Вуд Баффало, Альберта; фото R. Giguere); е, ж — в басейні Конья, 
Туреччина; з — провалля Закатон, Півн.-Східна Мексика (фото M. Gary); і — розрізи деяких шахт
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сліджені печерні системи, що репрезентують 
складні 3D-структури, досягають 930 м вер-
тикальної амплітуди (система Монте-Кукко в 
Апеннінах) та 230 км загальної протяжності хо-
дів (система Лечугія у Нью-Мексико, США). 

За великої варіабельності геологічних умов, 
літології вміщуючих порід і механізмів розчи-
нення, а також розмірів і структур гіпогенних 
порожнин вони характеризуються значною по-
дібністю внутрішньої морфології, що зумовле-
но єдністю гідродинамічних умов та механізмів 
спелеоморфогенезу в напірних водообмінних 
системах, низькодинамічним середовищем, 
ви східним вектором водообміну, латеральною 
відособленістю порожнин, що формуються по 
поперечних структурних елементах та їх ла-
теральним злиттям вздовж окремих горизон-
тів — ярусів печерних систем [6, 46].

Спільне знаходження спелеоформ, що відо-
бражують висхідну організацію формотворчих 
потоків і струменів (включаючи конвективні ві-
чка), пов’язаних просторово і функціонально у 
групи-комплекси (рис. 9), було визначено як ді-
агностичне для печер гіпогенного походження 
[6], що надалі було підтверджено як чисельним 
термохімічним моделюванням [27], так і польо-
вими даними з багатьох регіонів світу [28].

Гідрогеологічна роль гіпогенного карсту 
полягає в локалізованому збільшенні верти-

кальної проникності слабопроникних шарів і 
товщ, посиленні вертикального гідравлічного 
зв’язку пластів і горизонтів у шаруватих водо-
напірних комплексах та інтервалів-секторів 
у тріщино-жиль них водонапірних системах, 
підвищенні зосередженості водообміну, по-
ліпшенні умов і підвищенні зосередженості 
висхідного розвантаження. Гіпогенне карсто-
утворення може істотно змінювати структуру 
водообміну в різних масштабах, від локально-
го до регіонального [31].

Важливим висновком з узагальнення вели-
чезного масиву емпіричних даних, який узго-
джується з теоретичним аналізом та результа-
тами моделювання, є те, що каналово-по рож-
нин ні системи гіпогенного карсту радикально 
відрізняються від таких епігенного карсту за 
структурою, морфологією, функціонуванням 
та закономірностями поширення. Це з оче-
видністю зумовлює необхідність еволюційно-
генетичного підходу до вирішення пов’язаних 
з карстом практичних проблем.

Розкриття гіпогенних карстових систем 
денудаційною поверхнею. Сформовані на 
глибині каналово-порожнинні системи гіпо-
генного карсту можуть переміщуватися до по-
верхні в процесі загального підняття, компен-
сованого денудаційним зрізом. Так, значення 
інтенсивності денудації у 1 мм/рік (порядок, 

Рис. 9. Морфологічний комплекс висхідних потоків у каналово-порожнинних системах з домінуванням пластової 
(а) і крізьформаційної (б) організації. Кп1 і Кп2 — порова проникність різних шарів; Кк — проникність каналів
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характерний для багатьох районів активного 
орогенезу) еквівалентне швидкості перемі-
щення порід з глибини до поверхні у 1 км за 
мільйон років. Вивчення процесів розкриття 
гіпогенних карстових систем денудаційною 
поверхнею важливе у науковому і практич-
ному аспекті, оскільки дає нову основу для 
інтерпретації особливих форм рельєфу і ланд-
шафтів та прогнозування можливих загроз. 
Згадані вище великі провальні шахти і загалом 
провальна небезпека гіпогенного карсту є про-
явами цих процесів.

Розкриття гіпогенних карстових систем 
може визначати геоморфологічний вигляд та 
своєрідність великих регіонів (рис. 10). Напри-
клад, за результатами наших досліджень остан-
ніх років встановлено, що формування куести 
Внутрішнього пасма кримського Пе ред гір’я 
відбувалося за лінійними гіпогенно-за карс-
то ваними зонами і карстовими рифтами, чим 
зумовлена яскрава своєрідність геоморфології 
прибровочної зони та урвищ куести (рис. 6б, в; 
рис. 10). Абсолютне датування різних типів 
вторинного кальциту печер за співвідношен-

Рис. 10. Особливі форми рельєфу, створені розкриттям гіпогенних каналово-порожнинних систем: а, б, в — у 
вапняках Внутрішнього пасма Передгірного Криму (доведений зв’язок [49]: а — тафони в обриві куести; б — ка-
нали та порожнини в обриві куести; в — «сфінкси» біля Бахчисараю); г, д — у пісковиках плато Колорадо, захід 
США (ймовірний зв’язок); е — у пісковиках району Метеора у Греції (ймовірний зв’язок). Фото г—е: з інтернету 
за ліцензією CC0 1.0

нями урану/торію дало змогу встановити, що 
Внутрішнє пасмо Передгір’я отримало вира-
ження у рельєфі тільки близько 200 тис. років 
тому [47], а не 1—2,5 млн років тому, як вважа-
лося раніше. Ізотопно-геохімічне дослідження 
змінених порід у стінках карстових порожнин 
дозволило встановити, що гіпогенне карстоут-
ворення у кримському Передгір’ї відбувалося 
за участю глибинних флюїдних систем, анало-
гічних тим, які й дотепер розвантажуються у 
грязьових вулканах Керченського півострова 
і Тамані [48]. 

Є всі підстави вважати, що принаймні деякі з 
видатних особливих ландшафтів на карбонат-
них породах та пісковиках своєю своєрідністю 
завдячують саме процесам денудаційного роз-
криття та розпаду гіпогенних карстових систем 
(рис. 10). Такі об’єкти і території мають найви-
щий охоронний статус у своїх країнах або нале-
жать до об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО, 
і щороку їх відвідують сотні мільйонів людей. 
Тому реінтерпретація природи цих утворень 
викликає значний суспільний резонанс і має 
велике науково-освітнє значення. 
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Гіпогенний карст у світі та Україні. Уза-
гальнення емпіричних даних з гіпогенного 
карсту і печер у світі [6, 28] виявило їх поши-
рення в різних геоструктурних умовах, в поро-
дах різного складу (карбонатних, сульфатних, 
силікатних, конгломератах) і віку (від неопро-
терозойского до піздньонеогенового). Карсто-
ві порожнини задокументовано на значних 
глибинах (до 6 км), у тому числі в товщах, які 
ніколи не виводилися на поверхню після пер-
вісного поховання, що виключає палеокарсто-
ву природу карстопроявів.

Регіональні закономірності гіпогенного спе-
леогенезу визначаються особливостями гідро-
геологічної структури, геодинамічної еволю-
ції і геоморфологічного розвитку регіонів, що 
сприяють надходженню глибинних флюїдів до 
осадового чохла і висхідному крізьформацій-
ному водообміну у ньому. 

Гіпогенний карст крізьпластового артезіан-
ського типу є характерним для артезіанських 
басейнів платформного типу і пов’язаний із зо-
нами висхідного водообміну у їх верхніх повер-
хах. Його поширення контролюється особли-
востями водообміну в гравітаційній геогідро-
динамічній системі під впливом орогідрогра-
фічних факторів, які зумовлюють розподіл зон 
з різними векторами поперечних перетікань. 

Гіпогенний карст ендогенного крізьформа-
ційного типу пов’язаний з глибококореневими 
розломами і висхідним розвантаженням гли-
бинних флюїдів та поширений у різноманітних 
тектонічних обстановках. Розподіл відомих 
регіонів гіпогенного карсту цього типу добре 
узгоджується із зональністю проявів висхідно-
го розвантаження геофлюїдів різної природи, 
зумовленою геодинамічною активністю [29]. 

Глобальне поширення гіпогенного карсту 
ймовірно перевищує поширення «традицій-
ного» епігенного карсту. Розвиток епігенного 
карсту обмежений ділянками експонованого 
або неглибокого залягання порід, розчинних 
у вузькому діапазоні відповідних умов (при-
близно 20 % суші), тоді як розповсюдженість 
порід, розчинних у термобаричних умовах ве-
ликих глибин, набагато ширша. Крім того, гі-
погенний карст розвивається і під океанічним 

ложем, що проявляється у численних вогни-
щах субмаринного розвантаження через кар-
бонатні товщі як метеорних водообмінних сис-
тем в областях шельфів, континентальних схи-
лів і околиць, так і глибинних гідротермальних 
систем у глибоководних частинах. Розвиток в 
останнє десятиліття методів високороздільно-
го картування дна і сейсмічної томографії дав 
змогу виявити поширення замкнених депре-
сій, вертикальних каналів і трубок брекчій, які 
у багатьох випадках є безсумнівними проява-
ми гіпогенного карстоутворення. 

В Україні легкорозчинні породи у відносно 
неглибокому заляганні трапляються на понад 
43 % території, що зумовлює високу актуаль-
ність регіональних і прикладних досліджень 
карсту. В останні роки встановлено, що терито-
рія України характеризується переважанням 
активного і реліктового гіпогенного карсту у 
Во ли но-Подільському (карбонатний карст у 
вап ня ково-доломітовій товщі девонського та 
крей до во-мергельній товщі крейдового віку і 
сульфатний карст у неогенових гіпсах) та При-
чорноморському (карбонатний карст у крей-
до вих-палеогенових і неогенових вапняках) 
артезіанських басейнах (у тому числі в крайо-
вій Передгірно-Кримській частині останньо-
го), а також, імовірно, у Дніпровському і Доне-
цькому басейнах, Карпатській та Донецькій 
складчастих структурах. У Гірському Криму 
широко представлені реліктові прояви гіпо-
генного карсту, що переробляються епігенним 
карстоутворенням у сучасних повністю роз-
критих умовах.

Зміна загальних уявлень про карст та 
його еволюцію. Різке зростання масиву емпі-
ричних даних про гіпогенний карст і розвиток 
теорії гіпогенного карстоутворення спричини-
ли зміну загальної парадигми карстових дослі-
джень [50]. 

Гіпогенний карст, який не пов’язаний з пря-
мою інфільтрацією поверхневого живлення і 
може включати ендогенну складову, що взагалі 
не пов’язана з метеорними водами, є генетич-
ним типом карсту, відмінним від класичного 
приповерхневого карсту. Протягом більшої 
частини його еволюції він може бути представ-
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лений виключно каналово-порожнинними 
системами і не мати вираження на поверхні. 
Відповідно, традиційні уявлення про карст як 
виключно гіпергенний феномен та його визна-
чення через поверхневі прояви зараз уже не 
є прийнятними. У межах сучасної парадигми 
карст розглядається як геогідродинамічна сис-
тема, у структурі проникності якої переважа-
ють канали, сформовані й організовані розши-
ренням первинних шляхів переважної фільтра-
ції внаслідок позитивного зворотного зв’язку 
між водообміном і розчиненням порід, що забез-
печує більш ефективну зосереджену циркуля-
цію підземних вод у напрямку градієнта. 

За ґенезою і структурно-функціональними 
особливостями каналово-порожнинних сис-
тем у межах верхньої частини земної кори роз-
різняють два основні генетичні типи карсту: 
1) гіпогенний, 2) епігенний (гіпергенний). 
Вони відособлюються внаслідок кардинальних 
відмінностей граничних умов, гідродинаміч-

них режимів і гідрогеохімічних факторів водо-
обміну та спелеогенезу у, відповідно, напірних 
глибинних та безнапірних приповерхневих 
обстановках.

Гіпогенне карстоутворення є закономірним 
етапом еволюції водообмінних геосистем і за-
гальної еволюції карсту. Більшість формацій 
у нормальному геологічному циклі проходять 
через занурення і поховання, відповідні ката-
генетичні перетворення, а потім — підняття з 
виводом у зону гіпергенезу і експонуванням на 
поверхню. Карстоутворення може відбуватися 
(безперервно або переривчасто) на будь-якій 
стадії цього циклу, однак граничні умови во-
дообміну, домінуючі механізми спелеогенезу 
та набори атрибутів карсту (його типологічні 
характеристики) закономірно різняться [51] 
(рис. 11).

Категорії еволюційної типології карсту від-
повідають послідовним стадіям його еволюції 
у процесі літогенезу, гідрогеологічних циклів 

Рис. 11. Еволюційні 
типи карсту і їх спів-
відношення з гене-
тичними типами [51]
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та геоморфогенезу, інтегрально характеризу-
ють найбільш суттєві властивості карстових 
систем, обстановки і домінантні механізми 
спелеогенезу. Залежно від місця еволюційно-
го типу в ряду розвитку карст може включати 
каналово-порожнинні системи, тією чи іншою 
мірою реліктові відносно цього типу, тобто 
еволюційні типи карсту кумулятивно відобра-
жують його ґенезу. Більш пізні стадії зазвичай 
характеризуються полігенетичним карстом. 
Лише відкритий карст (у породах, які не були 
занурені чи пережили його без карстування) 
відповідає винятково генетичному типу епі-
генного карсту.

Відокремлення концепції карсту від умов 
експонованості та поверхневого живлення і 
визнання широкого розвитку гіпогенного кар-
сту на глибині мають важливі методологічні 
наслідки і змінюють низку усталених базових 
уявлень про карст, зокрема:

• карстопрояви на великих глибинах не 
можуть a priori розглядатися як палеокарст, 
сформований у приповерхневих умовах і по-
хований під покрив молодших порід, а наяв-
ність закарстованих горизонтів на глибинах не 
є свідченням перерви в осадонакопиченні та 
континентальній експонованості;

• карстоутворення не обмежується конти-
нентальними умовами і може відбуватися у дні 
морів і океанів;

• уявлення про породи, здатні до карсто-
утворення, втратили канонічну визначеність 
(карбонатні і сульфатні породи, солі), оскіль-
ки у термобаричних і геогідрохімічних умовах 
великих глибин суттєве розчинення вздовж 
шляхів переважної фільтрації і розвиток ка на-
ло во-порожнинних структур може відбувати-
ся у багатьох інших породах різного складу і 
походження (пісковиках, кварцитах, ріолітах 
тощо). Яскравим прикладом цього є недавня 
ідентифікація розвинених каналово-по рож-
нин них систем типової гіпогенної структури 
і морфології в ріолітах вулканічної кальдери 
Єллоустоун (США), через які відбувається 
інтенсивне висхідне розвантаження гарячих 
флюїдів у вигляді численних гейзерів та дже-
рел [52]. 

Практичне значення гіпогенного карсту. 
Фундаментальні відмінності закономірностей 
розвитку, будови, поширення та функціону-
вання карстових систем гіпогенного і епіген-
ного походження і мінливість їх еволюційних 
станів зумовлюють необхідність еволюційно-
генетичного підходу до вирішення пов’язаних 
з карстом практичних проблем гідрогеології, 
інженерної геології, нафтогазової та рудної 
геології. Гіпогенне карстоутворення відіграє 
важливу роль у виникненні та розвитку небез-
печних геологічних процесів, у формуванні ро-
довищ вуглеводнів і гідрогенних руд у розчин-
них і суміжних товщах, ресурсів термальних 
і мінеральних вод тощо. Коротко розглянемо 
деякі важливі аспекти. 

Карстова провальна небезпека і ускладнен-
ня в будівництві та гірничих роботах частіше 
пов’язані з гіпогенним карстом, ніж з епігенним. 
Ці загрози посилюються тим, що вони зазвичай 
проявляються неочікувано, на територіях, які 
не мали зовнішніх ознак закарстованості і не 
вважалися карстовими в рамках традиційної па-
радигми. Висхідне проникнення гравітаційно-
карстових структур, ініційованих провалами 
гіпогенних порожнин на глибині, можливе 
крізь покривні товщі потужністю у багато со-
тень метрів, з виходом на поверхню у вигляді 
великих проваль. Провальні прояви гіпоген-
ного карсту часто загрожують особливо відпо-
відальним спорудам, таким як великі греблі та 
атомні електростанції. Прикладами є АЕС Не-
кар у Німеччині та Рівненська АЕС в Україні. 
Розробка родовищ корисних копалин, при якій 
суттєво змінюються гідрогеологічні умови, при-
зводить до активізації провальних явищ у гіпо-
генних карстових системах і супроводжується 
проривами напірних карстових вод до виробок, 
часто з катастрофічними наслідками (вугіль-
ні виробки Північного Китаю, гіпсові виробки 
Північної Італії, родовища бітумних пісків у 
Західній Канаді тощо). Нерозуміння ролі гіпо-
генних каналово-порожнинних систем у гідро-
динаміці гірничодобувних районів призводило 
до великих помилок у прогнозі водоприпливів 
до виробок та припинення видобутку (кар’єри 
сірчаних руд та глин Передкарпаття).
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Зниження ізоляційних властивостей покрив-
них товщ внаслідок розвитку гіпогенного кар-
сту є аспектом, який потребує особливої уваги 
і оцінки при плануванні та реалізації проектів 
з геологічного захоронення техногенних мате-
ріалів і флюїдів (радіоактивні і токсичні відхо-
ди, СО2, тощо), а також при розробці сланце-
вих вуглеводнів. 

Роль гіпогенного карстоутворення у форму-
ванні колекторів і родовищ вуглеводнів. За оцін-
ками фірми Шлюмберже (2009 р.), понад 60 % 
світових запасів нафти і понад 40 % запасів газу 
містяться в карбонатних породах, а в окремих 
регіонах ці частки є ще вищими (на Близькому 
Сході до 70 % нафти і 90 % газу). За прогноза-
ми, протягом першої половини ХХІ ст. важ-
ливість карбонатних колекторів драматично 
зросте порівняно із запасами в інших поро-
дах, незважаючи на труднощі їх розвідування 
та розробки, зумовлені складною структурою 
порожнинності і високою мінливістю власти-
востей по площі і в розрізі. З карстовими ко-
лекторами у карбонатних породах пов’язані 
багато гігантських і супергігантских родовищ 
у різних регіонах. 

У нафтогазовій геології дотепер переважа-
ють палеокарстові трактування карбонатних 
колекторів, хоча для багатьох родовищ новітні 
дослідження демонструють їх гіпогенне похо-
дження. Уявлення про розподіл і будову кар-
стових колекторів ґрунтуються на прийнятій 
моделі ґенези карсту і вирішальним чином ви-
значають ефективність методів розвідування і 
розробки ресурсів вуглеводнів у них. Гіпоген-
не карстоутворення не лише зумовлює високі 
(проте вкрай нерівномірні) ємнісні властивос-
ті колекторів, а й створює умови для ефектив-
ної крізьформаційної міграції вуглеводнів від 
глибинних осередків їх генерації до колектор-
ських горизонтів. Разом з тим, у разі відносно 
неглибокого залягання вміщуючих товщ і ма-
лої потужності нерозчинних покришок роз-
виток гіпогенного карсту сприяє порушенню 
ізоляційних властивостей останніх, розкриттю 
гідрогеологічних структур і руйнуванню родо-
вищ. В Україні дослідження гіпогенного карсту 
у зв’язку з розвідкою і видобутком вуглеводнів 

є актуальними для Дніпровського та Причор-
номорського нафтогазоносних басейнів. 

Роль гіпогенного спелеогенезу у формуванні 
родовищ рудних корисних копалин. Багато най-
більших епігенетичних родовищ сірки і металів 
(свинець, цинк, мідь, барій, уран) в осадових 
басейнах демонструють закономірний зв’язок з 
розчинними породами, зонами розвантаження 
водообмінних систем і глибинним карстом. Не-
обхідними умовами значної міграції та акуму-
ляції гідрогенних рудних елементів є гідродина-
мічна активність, значна інтенсивність водооб-
міну і зосередження підземного стоку у високо-
проникних зонах. Аналіз та узагальнення даних 
щодо родовищ сірки в сульфатно-карбонатних 
товщах (регіони Передкарпаття, Північного 
Іраку, басейну Делавер) і гідрогенних свин це-
во-цин кових руд у карбонатних породах (регі-
они Північної та Південної Америки) показали, 
що гіпогенне карстоутворення створює гідро-
динамічні і геохімічні умови формування ро-
довищ шляхом: 1) трансформації регіональної 
та локальної структури підземного водообміну 
з його зосередженням у закарстованих зонах; 
2) підвищення ємнісних і фільтраційних влас-
тивостей порід з різким посиленням їх гетеро-
генності і анізотропії; 3) створення умов для мі-
грації реактантів та посилення взаємодії конт-
растних геохімічних середовищ; 4) створення і 
підтримки геохімічних бар’єрів, необхідних для 
формування рудних скупчень.

Гіпогенний спелеогенез та геотермальні ре-
сурси. Карбонатні колектори є другим після 
вулканічних районів найбільш важливим ре-
сурсом термальних вод [53], що саме по собі 
вказує на дію в них процесів, які сприяють 
локалізованому підйому тепла. Гіпогенне кар-
стоутворення, яке підсилює вертикальну про-
никність товщ розчинних порід, гідравлічний 
зв’язок горизонтів і секторів у водонапірних 
системах і зосередження підземного стоку на 
каналово-порожнинних системах і ділянках 
розвантаження, підвищує ефективність кон-
вективного теплопереносу до поверхні і про-
суває високоградієнтні термальні зони у від-
носно неглибоке положення [6, 31]. Знання 
закономірностей розподілу і будови каналово-
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порожнинних систем у системах термальних 
вод має ключове значення для адекватної оцін-
ки їх експлуатаційних ресурсів.

Ці аспекти теорії гіпогенного карстогенезу 
вже використовуються і набувають подальшого 
розвитку в США, Канаді, Бразилії, Німеччині, 
Франції, Китаї та ряді інших країн, вони також 
мають широку сферу застосування в Україні.

Висновки. Нові уявлення про формування 
та еволюцію карсту, розроблені з урахуванням 
сучасних даних про його поширення у різних, 
у тому числі глибинних, геологічних умовах, 
мають велике наукове значення і становлять 
основу для більш ефективного вирішення 
низки актуальних практичних проблем гідро-
геології, інженерної геології, нафтогазової та 
рудної геології.

Розвиваючись по структурних і літологічних 
неоднорідностях у широкому спектрі реакцій-
ноздатних гірських порід, гіпогенний карстоге-
нез створює систему каналів ефективної флю-
їдної міграції та макропорожнинність у верхній 
частині земної кори як у континентальній, так 
і в океанічній обстановках, та відіграє важливу 
роль в організації висхідного розвантаження 
флюїдів, процесах масопереносу і формування 
родовищ флюїдогенних руд і вуглеводнів.

Каналово-порожнинні системи гіпогенного 
карсту кардинально відрізняються від карсто-
вих систем епігенного походження за струк-
тур но-морфологічними та функціональними 
властивостями. Принципово відмінними для 
цих двох основних генетичних типів карсту є 
закономірності просторового поширення. Від-
повідно, рішення практичних проблем, по в’я-
заних з карстом, мають ґрунтуватися на ево-
лю цій но-генетичному підході, визначенні ґе-
нези карсту та застосуванні сучасних моделей 
розвитку і функціонування карстових систем 
відповідного походження.

Розроблення теорії гіпогенного карстоге-
незу зумовило широке міжнародне визнання 
його фундаментального значення і глобально-
го поширення та спричинило зміну загальної 
парадигми досліджень і перегляд уявлень про 
природу карсту багатьох регіонів світу. Вона 
становить нову основу для оцінки ролі карсту 
в розвідці та експлуатації родовищ вуглеводнів 
(зокрема, нетрадиційних) і флюїдогенних руд, 
геологічному захороненні радіоактивних та ток-
сичних відходів, розв’язанні інженерно-гео ло-
гіч них проблем карстових регіонів, розвідці та 
використанні геотермальних ресурсів і ресурсів 
глибинних вод, у тому числі мінеральних.
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THE DEVELOPMENT OF THE THEORY OF HYPOGENE KARST GENESIS: 
SCIENTIFIC AND PRACTICAL IMPLICATIONS

According to the materials of scientific report 
at the meeting of the Presidium of NAS of Ukraine, September 27, 2017

The development of karst (the formation of macro-porosity and abnormally high permeability of rocks under the action 
of dissolution by groundwater) affects different areas of human activity. Karstification has traditionally been associated 
with the impact of the infiltration of meteoric waters on easily soluble rocks that are exposed to the surface or lie at 
shallow depth. Karst features documented at great depths were regarded as paleokarst, formed in the previous epoch of 
the exposure and then buried beneath younger sediments.

The theory of hypogene (deep) karstification reveals the regularities of development and distribution of karst, which 
is associated with the ascending discharges of confined groundwater and endogenous fluids. Developing along structural 
and lithological heterogeneities in a wide range of reactive rocks, hypogene karstification creates a system of channels of 
effective fluid migration and macro-porosity in the upper crust, both in continental and oceanic conditions, and plays an 
important role in the organization of ascending fluid flow, processes of mass transfer and the formation of many deposits 
of fluid-induced ores and hydrocarbons.

The development of the theory of hypogene karstification, the revealing of its global distribution and the demonstration 
of its fundamental significance have caused a shift in the general paradigm of karst research and a revision of the notions 
about the nature of this phenomenon in many regions of the world. The hypogene karst theory has formed a new basis 
for assessing the role of karst in the exploration and exploitation of hydrocarbon deposits (including non-conventional 
hydocarbons) and fluid-induced ores, the geological sequestration of radioactive and toxic wastes and CO2, solving 
geological engineering problems of karst regions, exploration and use of geothermal resources and resources of deep 
groundwater.

Keywords: karst, hypogene karst, karst hydrogeology, karst geomorphology, karst hazards, hydrocarbon karst reservoirs, 
karst ore deposits.
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ДИЗАЙН І ФОТОНІКА 
СУЧАСНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 
СВІТЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА ОСНОВІ 
ПОЛІМЕТИНОВИХ БАРВНИКІВ
За матеріалами наукової доповіді на засіданні 
Президії НАН України 27 вересня 2017 року

Розглянуто закономірності, що пов'язують фотонні властивості поліме-
тинових барвників з їх будовою і природою середовища. Особливу увагу при-
ділено нетривіальним ефектам: порушенню класичного закону дзеркальної 
симетрії спектрів поглинання і флуоресценції; незвичній сольватохромії 
симетричних барвників; наближенню типових електронно-неси мет рич них 
барвників у збудженому стані до симетричних, що зумовлює рекордне зрос-
тання стоксових зсувів; залежності фотофізичних і нелінійно-оптичних 
властивостей поліметинів від природи незабарвленого протиіона. Проана-
лізовано чинники, які їх визначають. Наведено приклади практичного за-
стосування розроблених поліметинів у лазерній техніці, нелінійній оптиці, 
голографії, фотовольтаїці, електролюмінесценції та фотодинамічній те-
рапії. Проінтерпретовано особливості структури поліметинів, що забез-
печують можливість їх використання у цих сферах.

Ключові слова: поліметинові барвники, електронна будова, спект раль но-
люмінесцентні властивості, нелінійно-оптичні властивості, сольватохро-
мія, агрегація, лазерні, голографічні, фотовольтаїчні і електролюмінес-
центні середовища.

Свого часу академік А.І. Кіпріанов і представники його наукової 
школи встановили фундаментальні закономірності кольоровос-
ті поліметинових барвників (ПБ), які лягли в основу створен-
ня високоефективних сенсибілізаторів для кінофотоматеріалів 
[1—5]. Ці розробки було впроваджено в кіноіндустрію СРСР, і 
серед численних кінострічок, знятих на плівці, сенсибілізованій 
барвником Кіпріанова, варто особливо відзначити лауреата пре-
мії «Оскар» Американської академії кіномистецтва, кіноепопею 
режисера Сергія Бондарчука «Війна і мир».

Винайдена здатність барвників модулювати і змінювати час-
тоту лазерного випромінювання привела до необхідності вста-
новлення аналогічних закономірностей у люмінесценції [6, 7]. 
За словами академіка С.І. Вавилова: «Главный и до сего времени 
не решенный даже в общих чертах вопрос фотолюминесценции 
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растворов состоит в том, почему одни молекулы 
светятся, а другие нет» [8]. До моменту поста-
новки зазначених робіт це найважливіше питан-
ня люмінесценції залишалося для ПБ повністю 
відкритим. Більш того, вважалося, що люміно-
фори на основі поліметинів взагалі неперспек-
тивні, оскільки характеризуються низькими 
значеннями квантових виходів флуоресценції 
(Ф) і стоксових зсувів.

Однак не така страшна хвороба, якщо ліку-
вати не наслідки, а причину. Встановлено, що 
основним каналом гасіння люмінесценції ПБ є 
фотоізомеризація навколо гнучких зв’язків по-
ліметинового ланцюга (ПБ 1) [7]. Для її усунен-
ня ми розробили методи синтезу барвників з 
жорстко закріпленим хромофором каркасними 
групами, що дозволило створити люмінофори 
на основі ПБ з високими значеннями кванто-
вих виходів флуоресценції (ПБ 2) (рис. 1) [7].

Проте нами було виявлено, що підвищення 
структурної жорсткості молекули, всупереч 
класичним уявленням, може призводити та-
кож до зниження люмінесцентної здатності 
[9], що видно при порівнянні барвників 3—5 зі 
спеціально синтезованими відповідно ПБ 6—8 
[10]. За результатами квантово-хімічних роз-
рахунків показано, що це зумовлено посилен-
ням вібронних взаємодій, яке відбувається при 
введенні каркасних метиленових груп у певні 
положення хромофора за рахунок зростан-
ня альтернації простих і подвійних зв’язків у 
ньому. Тому ми поставили за мету розробити 
ідеологію створення високоефективних люмі-
нофорів, не вдаючись до жорсткого закріплен-
ня хромофору. Для реалізації такого нетра-
диційного підходу синтезовано і досліджено 
численні ряди барвників, у яких закономірно 
змінювалися електронодонорність, електро-
ноакцепторність термінальних груп і довжи-
на поліметинового ланцюга, що дозволило 
варіювати їх електронну будову в діапазоні 
всіх можливих ідеальних граничних структур: 
нейтральний полієн, поліметин, біполярний 
полієн [11], і в такий спосіб простежити весь 
контраст спектрально-люмінесцентних влас-
тивостей [12—19]. Показано, що наближення 
до структури ідеального поліметину забезпе-

Рис. 1. Структурні формули поліметинових барвників 
(ПБ 1—21) 
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чує високі квантові виходи флуоресценції [11]. 
Це пов’язано з тим, що в цьому стані зв’язки 
у поліметиновому ланцюгу вирівнюються і на-
ближаються подібно ароматичним сполукам 
до полуторних, внаслідок чого повороти на-
вколо них значною мірою утруднюються [11]. 

У бісціанінів зі спряженими хромофорами 
винайдено раніше невідомий ефект зростання 
квантового виходу флуоресценції при одночас-
ному підсиленні інтеркомбінаційної конверсії. 
Такий парадокс інтерпретовано більшою ймо-
вірністю зростання випромінювального пере-
ходу порівняно з безвипромінювальним при 
збільшенні кута між хромофорами. Висно-
вок було підтверджено експериментальними 
константами швидкості випромінювального і 
безвипромінювального процесів [20]. Винай-
дене явище зростання ймовірності заселення 
триплетних станів при взаємодії хромофорів у 
бісціанінах використано для отримання інтен-
сивної флуоресценції у близькій ІЧ-ділянці 
спектра за рахунок термо- або фотоактивова-
ної сповільненої люмінесценції [21].

На основі квантово-хімічного аналізу елек-
тронної будови ПБ передбачено нетривіальний 
ефект — типовий електрононесиметричний 
барвник у збудженому стані наближається до 
симетричного [22]. У такому випадку слід було 
очікувати, що на відміну від спектрів погли-
нання, спектри флуоресценції несиметричних 

ПБ наблизяться до аналогічних спектрів си-
метричних ПБ, тобто вініленовий зсув зросте 
до 100 нм, смуги істотно звузяться, а їх форма 
набуде характерного для органічних барвників 
універсального контуру [23]. Дійсно, у синте-
зованих несиметричних ПБ 9—11 і відповідних 
симетричних ПБ 3—5 і ПБ 12—14 спостеріга-
ється саме така картина, тоді як їх спектри по-
глинання значно відрізняються один від одно-
го [22]. Тому класичний закон дзеркальної си-
метрії спектрів поглинання та люмінесценції у 
перших, на відміну від останніх, порушується. 
Нами винайдено також, що девіація, яка є мі-
рою електронної асиметрії [1], у спектрах флу-
оресценції практично нівелюється порівняно зі 
спектрами поглинання. Це є ще одним доказом 
симетризації електронної будови несиметрич-
них ПБ у збудженому стані. Наслідком значної 
відмінності будови основного і збудженого ста-
нів є значний стоксів зсув.

Керуючись цією ідеологією, ми синтезува-
ли найбільш електрононесиметричний серед 
органічних барвників ПБ 15, який має рекорд-
ний стоксів зсув 410 нм і ширину смуги, що пе-
рекриває весь видимий діапазон (рис. 2) [24]. 
Ці особливості (перша забезпечує перебудову 
частоти випромінювання в практично важли-
вий близький ІЧ-діапазон, друга — можливість 
використання одного барвника для різних дже-
рел накачки) було реалізовано в розроблених 
нами високоефективних активних лазерних 
середовищах [25], люмінесцентних сонячних 
концентраторах для розширення спектральної 
області чутливості кремнієвих фотоелектрич-
них перетворювачів сонячної енергії [26].

Розроблені нами підходи до підвищення 
квантових виходів флуоресценції і стоксових 
зсувів ми застосували також для створення ви-
сокоефективних радіолюмінофорів [27]. Однак 
для цього довелося провести додаткові струк-
турні модифікації, тому що радіоактивне ви-
промінювання безпосередньо не збуджує фото-
люмінесценцію барвників, оскільки перебуває в 
іншій спектральній області. Для вирішення цієї 
проблеми ми ввели активні групи, здатні всту-
пати в реакції кополімеризації зі стиролом і та-
ким чином ковалентно зв’язуватися з ним [27]. 

Рис. 2. Спектри поглинання і флуоресценції ПБ 15 в 
ацетонітрилі: ε — екстинкція, W — інтенсивність флуо-
ресценції, ν — хвильове число
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У полістиролі під впливом радіації виникає 
екситон, який збуджує флуоресценцію барвни-
ка. Випробування, проведені у Клемсонському 
університеті, показали, що запропонований 
сенсор у 5 разів перевищує інтенсивність лю-
мінесценції найкращих з відомих зразків [27].

Сьогодні для ефективного пошуку ПБ для 
сучасних прикладних завдань не достатньо 
інформації про їх спектрально-люмінесцентні 
властивості, зумовлені першим електронним 
переходом. За результатами розрахунку пе-
реходів з першого збудженого стану на вищі 
аналогічні стани і даними, одержаними за до-
помогою фемтосекундної спектроскопії [28], 
передбачено низку неочевидних ефектів. На-
приклад, винайдено, що у мероціаніну 16, на 
відміну від катіонних барвників 5 і 11, від-
сутнє наведене поглинання в області накачки 
[25]. Це дозволило передбачити, що він, незва-
жаючи на 4-разово нижчий квантовий вихід 
флуоресценції порівняно з ПБ 5 і 11, здатний 
генерувати лазерне випромінювання зі значно 
вищим ККД [25].

Ґрунтуючись на результатах розрахунків, 
нами синтезовано ПБ з високими нелінійно-
оптичними характеристиками [29]: квадратич-
ною поляризуємістю для генерації другої гармо-
ніки [30]; перерізом двофотонного поглинання 
[31], що дозволило реалізувати двофотонно на-
качувану генерацію; кубічною поляризуємістю 
для забезпечення фоторефрактивних ефектів 

[32]. Розрахунки також дали змогу спрогнозу-
вати ПБ з високими значеннями перерізу по-
глинання електронних переходів у вищі збу-
джені стани для створення оптичних лімітерів 
світлового випромінювання [33]. 

Представники школи А.І. Кіпріанова пока-
зали, що колір мероціанінових барвників ви-
значається не лише їх будовою, а й природою 
розчинника [1]. Ми розробили нові типи меро-
ціанінів, які характеризуються найбільшою 
негативною сольватохромією серед цього кла-
су барвників [34]. Так, у барвника 17 сольва-
тохромний зсув при переході від сильнополяр-
ного трифторетанолу до малополярного толу-
олу сягає 7900 см—1 (рис. 3а). При цьому зна-
чно зростає квантовий вихід флуоресценції — від 
2,3 до 73 % (рис. 3б). Тому барвники типу 17 
перспективні як багатоканальні зонди поляр-
ності біомембран.

Загальноприйнятою думкою було, що симе-
тричні іонні барвники на відміну від внутріш-
ньоіонних мероціанінів не можуть мати сильну 
сольватохромію, оскільки їх дипольний мо-
мент суттєво не змінюється при електронному 
збудженні. За допомогою квантово-хімічного 
аналізу нами виявлено, що при подовженні по-
ліметинового ланцюга і відхиленні електроно-
донорності кінцевих груп від середньої як у бік 
збільшення, так і зменшення, порушується рів-
номірність у розподілі заряду в хромофорі [35]. 
Це має спричинити посилення сольвато хромії.

Рис. 3. Спектри поглинання (а) і 
квантові виходи флуоресценції (б) 
ПБ 17 у різних розчинниках 
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Дійсно, у синтезованого ПБ 18 з довгим по-
ліметиновим ланцюгом і слабоелектронодо-
норними термінальними групами на основі 
тіопірилію сольватохромію настільки значна, 
ніби ми маємо справу з двома різними барв-
никами, а не з одним у різних розчинниках 
(рис. 4) [36].

Керуючись встановленими нами законо-
мірностями між сольватохромією барвників 
і параметрами полярності розчинників [37], 
проведено цілеспрямовану оптимізацію спект-
раль но-люмінесцентних і нелінійно-оптичних 
властивостей розчинів ПБ шляхом підбору 
розчинників. Це дало змогу вперше у світо-
вій практиці здійснити пасивну синхронізацію 
мод в ербієвому лазері, випромінювання яко-
го в області 1540 нм з мінімальними втратами 
проходить крізь атмосферу та оптичне волок-
но, а також безпечне для людського ока [38], 
що надзвичайно актуально для далекометрії, 
волоконної оптики і офтальмології [38]. 

Слід зазначити, що забезпечити високу ін-
тенсивність і селективність поглинання у ПБ, 
які поглинають світло у близькому ІЧ-діа па зо-
ні, доволі проблематично, оскільки цей діапа-
зон досягається переважно за рахунок довгого 
поліметинового ланцюга і гетерозалишків слаб-
кої електронодорності [3]. Це, як зазначалося 
вище, супроводжується сильною сольватацією. 

Для вирішення цієї проблеми ми синтезували 
перші представники глибокозабарвлених по-
ліметинових барвників на основі карбоцикліч-
них термінальних груп [39—41]. Від класичних 
поліметинів — похідних гетероциклів вони 
відрізняються тим, що зберігають високу ін-
тенсивність і селективність поглинання навіть 
у сильно полярних розчинниках, а значні бато-
хромні зсуви смуг поглинання досягаються при 
меншій довжині поліметинового ланцюга.

На розвиток цих робіт синтезовано різ-
ні типи ПБ, зокрема новий клас — діаніонні 
скварати і кроконати [40]. Слід зазначити, що 
ан іон ні барвники на основі нітрозаміщеного 
флуорену відрізняються від катіонних анало-
гів наявністю трьох смуг поглинання, зумов-
лених різними електронними переходами на 
енергетичні рівні нітрогруп [40]. 

Наявність кількох смуг, висока термо- і фо-
тостійкість робить їх перспективними для по-
ліхроматичних реєструвальних інформацій-
них середовищ та сонячних комірок Гретцеля.

З класичного закону дзеркальної симетрії 
спектрів поглинання і флуоресценції не мож-
на було очікувати істотних відмінностей у 
сольватохромії і сольватофлуорохромії полі-
метинових барвників. У спектрах поглинан-
ня катіонного поліметину 5 немає кореляції 
між максимумом поглинання і функцією по-
ляризуємості (показника рефракції) Бейліса, 
що не дивно для заряджених сполук (рис. 5) 
[42]. Однак той самий барвник, залишаючись 
зарядженим у збудженому стані, в тих самих 
розчинниках виявляє відмінну кореляцію в 
флуоресценції [42]. Цей нетривіальний факт 
інтерпретовано сильним перерозподілом заря-
ду при збудженні. У поліметиновому ланцюзі 
навіть змінюється його знак на протилежний, 
що приводить до перебудови сольватної обо-
лонки і ослаблення полярних взаємодій [42]. 
Ідею перебудови сольватної оболонки ми вті-
лили у створенні флуоресцентних зондів для 
визначення мікров’язкості біомембран.

Рідинні лазерні середовища, які б вони не 
були ефективні, мають низку експлутаційних 
недоліків, зокрема при роботі у невагомості, 
з високими плюсовими і низькими мінусови-

Рис. 4. Спектри поглинання ПБ 18 в ацетонітрилі (1) і 
о-дихлорбензолі (2) 
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ми температурами тощо. Тому необхідно було 
створити твердотільні елементи на барвниках. 
Здавалося б, проблему можна легко вирішити 
введенням барвника в полімер, який також є 
розчинником, тільки твердим, проте, як вияви-
лося, при цьому різко змінюються електронні 
спектри, знижується фотостійкість, промене-
ва міцність і ступінь просвітлення [6]. Дослі-
дження спектрально-люмінесцентних власти-
востей показало, що ПБ у полімерній матриці 
легко утворюють агрегати сендвічевої будови 
(Н-агрегати) [43]. Оскільки такі агрегати не лю-
мінесціюють, поглинуте лазерне випромінюван-
ня викликає локальні перегріви, що зумовлює 
деструкцію забарвленої матриці. Ми запропо-
нували різні підходи для запобігання агрегації, 
а саме: створення барвників, у яких досягається 
максимальна вирівняність у розподілі заряду 
в хромофорах і протиіонах; введення об’ємних 
замісників у молекули поліметинів; викорис-
тання якомога більш полярних матриць з силь-
нонуклеофільними/електрофільними групами 
[6, 44]. Користуючись цими концепціями, разом 
з Інститутом фізики НАН України (В.І. Безрод-
ний) було розроблено високоефективні пасивні 
затвори на основі поліуретану і ПБ для твердо-
тільних лазерів. Променева міцність у них до-
сягає 9 Дж/см2, а ресурс напрацювання в одну 
локальну точку — 2 млн імпульсів [45].

Розроблення забарвлених матриць з такими 
високими експлуатаційними характеристика-
ми дало змогу в близькому ІЧ-спектральному 
діапазоні (>1100 нм) вперше реалізувати ге-
нерацію з полімерним активним середовищем 
[46] і створити захисні світлофільтри від ла-
зерного випромінювання, які за ступенем його 
послаблення та візуального пропускання пере-
вершують усі відомі зразки [47].

Виявлено невідомий раніше для органічних 
барвників ефект — ініціювальну/інгібувальну 
здатність термополімеризації метилметакри-
лату поліметиновими барвниками за відсут-
ності стандартного ініціатора, незважаючи на 
те, що вони не мають функціональних груп, 
здатних до утворення вільних радикалів [48]. 
Встановлено закономірності між такою здат-
ністю і хімічною будовою барвників. Запро-

Рис. 5. Залежність максимуму (ν) поглинання і флуо-
ресценції ПБ 5 від функції показника рефракції Бейлі-
са розчинників: 1 — o-C6H4Cl2, 2 — CH2Cl2, 3 — PhNO2, 
4 — PhCN, 5 — Py, 6 — EtOH, 7 — MeNO2, 8 — MeCN, 
9 — Me2CO, 10 — DMSO, 11 — DMF; r — коефіцієнт 
кореляції; nD — показник рефракції 

поновано використовувати співвідношення 
енергій вищої заповненої молекулярної орбі-
талі органічного барвника і метилметакрилату, 
розрахованих квантово-хімічними методами, 
для прогнозування ініціювальної/інгібуваль-
ної здатності нових барвників [49].

На відміну від «шкідливих» Н-агрегатів, 
J-аг регати є справжнім клондайком для су-
часних світлочутливих матеріалів [50]. Це 
самоорганізовані наноструктури зі слабкими 
електрон-фононними взаємодіями, внаслідок 
чого вони можуть з мінімальними втратами 
транспортувати енергію екситонних збуджень 
[51]. Однак для цього молекули барвника не-
обхідно упорядкувати одну відносно одної так, 
щоб кут між їх хромофорами був меншим за 
54°. Ми показали, що цього, зокрема, можна 
досягти введенням в мезоположення полімети-
нового ланцюга трикарбоціанінів об’ємних за-
місників, як видно на прикладі ПБ 19 (рис. 6). 
Такі замісники перешкоджають утворенню 
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конкуруючих ансамблів Н-агрегатів і сприя-
ють розташуванню протилежно заряджених 
центрів хромофорів один проти одного, що ста-
білізує саме J-архітектуру агрегатів. Динаміку 
їх побудови ілюструє рис. 6. Зі збільшенням 
вмісту води у диметилформаміді широка сму-
га поглинання в області 800 нм мономерного 
ПБ 19 перетворюється на надзвичайно вузьку, 
інтенсивну, з батохромним зсувом 228 нм сму-
гу його J-агрегата. 

Виходячи з актуальності гібридних органо-
неорганічних наноструктур ми розробили під-
ходи для створення таких структур на основі 
благородних металів і ПБ. Для цього фукціона-
лізували барвник (ПБ 20) сульфогрупами, які 
за рахунок негативного заряду притягують мо-
лекули ПБ до позитивно зарядженого кінця по-
верхневоактивного лінкера, другий кінець якого 
комплексується з золотом через високу спорід-
неність сірки меркаптогрупи до нього. У резуль-

таті в утвореній органо-неорганічній гетеро-
структурі інтенсивність люмінесценції завдяки 
явищу MEF (Metal-Enhanced Fluorescence) 
підсилюється на кілька порядків за незмінності 
положення і форми смуги (рис. 7) [52]. 

Регулюючи розмір і форму наночастинок 
золота, цим процесом можна цілеспрямовано 
керувати, що відкриває перспективи для за-
стосування гетеронаноструктур на основі ПБ 
для плазмоніки. 

Розроблено також наноструктури на основі 
оксидів металів (SiO2, TiO2, ZrO2, V2O5) і ПБ 
[53—56], які використано як люмінесцентні со-
нячні конвектори [53], фотовольтаїчні середо-
вища [54], фотокаталізатори [55]. Показано, 
що ефективність таких структур істотно зрос-
тає при функціоналізації ПБ анкерними гру-
пами, оскільки вони зміцнюють контакт між 
молекулами ПБ і оксиду [56].

Показано, що ПБ з вуглецевими нанотруб-
ками різних типів можуть утворювати стійкі 
асоціати, що супроводжується перерозподілом 
інтенсивностей у спектрі поглинання барвни-
ків і стабілізацією суспензій нанотрубок [57].

Традиційно вважалося, що кольоровість 
барвників визначається будовою хромофора і 
не залежить від природи протиіона. Виявлено, 
що в малополярних розчинниках, наприклад 
у бензолі, вона істотно впливає на спектраль-
ні властивості. Знайдено, що в малополярних 
середовищах протиіон може сильно впливати 
як на колір, так і люмінесценцію іонних барв-
ників [58]. Встановлено, що ці ефекти зумов-
лені утворенням різних типів іонних пар. За-
пропоновано простий і доступний метод їх 
виявлення, заснований на вивченні впливу 
добавок полярного іонізуючого розчинника на 
спектри електронного поглинання [58]. Запо-
чатковано новий науковий напрям — фотоні-
ка іонних пар поліметинів [59—61]. Зокрема, 
показано, що природа протиіона може суттєво 
впливати на фотоізомеризацію, внутрішню та 
інтеркомбінаційну конверсію і цим самим зна-
чно скорочувати час життя збудженого стану 
поліметинів у малополярних середовищах [62, 
63]. Такий підхід уперше було застосовано при 
створенні швидкорелаксуючих барвників для 

Рис. 6. Спектри поглинання ПБ 19 у суміші DMF і 
води (а): 1 — 100 % DMF; 2 — 20 % DMF; 3 — 5 % DMF 
і можлива архітектура J-агрегатів ПБ 19 (б)
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пасивної синхронізації мод лазерів [62, 63], а 
також для керування спіновою конверсією і 
ймовірністю утворення електронно-діркових 
пар в органічних напівпровідниках [64]

Ключовим аспектом фотоніки іонних пар 
ПБ є внутрішньомолекулярний фотоперенос 
електрона з аніона на катіон у катіонних ПБ і, 
навпаки, у аніонних ПБ, що приводить до утво-
рення нейтральних радикалів [65]. Всупереч 
літературним даним знайдено, що цей ефект 
значно впливає на характеристики полімерних 
фотовольтаїчних комірок з об’ємним гетеропе-
реходом [66]. Встановлено, що ймовірність фо-
топереносу визначається величиною окисно-
відновного потенціалу протиіона [66].

Серед інших застосувань фотопереносу елек-
трона в іонних парах ПБ, на мою думку, особливо 
актуальним є його використання для фотодина-
мічної терапії, оскільки поширені препарати на 
основі порфіринів руйнують злоякісні клітини 
завдяки сенсибілізації синглетного кисню, що 
проблематично в умовах гіпоксії [67]. А поліме-
тини можуть це здійснювати шляхом утворення 
вільних радикалів. Тому, як показали білоруські 
медики, ефективність поліметину сягає 76 %, а 
хлорину е6 —лише 4 % [67].

Знайдено, що ПБ, введені у фотопровідні 
полімери, під дією світла можуть брати участь 
у міжмолекулярному фотопереносі електрона 
від барвника до полімеру і навпаки [68—70]. 
Перше реалізується у випадку катіонного ПБ 
і електронодонорного полімеру, а друге — у ви-
падку аніонного ПБ і електроноакцепторного 
полімеру. В обох випадках утворюється ЕДП, 
які дисоціюють в електричному полі на носії 
зарядів у вигляді іон-радикалів [68—70]. Їх 
дрейф викликає на полімерній плівці рельєф 
(горбики і западинки), який модулює інтен-
сивність поглинутого світла, відбитого від до-
сліджуваного об’єкта, що дає змогу записувати 
голограми [71]. Цілеспрямованим підбором 
ПБ і фототермопластичного полімеру досяга-
ється необхідний спектральний діапазон і тип 
провідності (дірковий або електронний) цього 
голографічного середовища. Таке середовище, 
розроблене нами разом із М.О. Давиденком 
і В.О. Павловим з Київського національно-

го університету імені Тараса Шевченка, було 
успішно використано для неруйнівного контр-
олю якості в методі голографічної інтерферо-
метрії [71]. Його суть полягає у порівнянні 
стану поверхні досліджуваного об’єкта до і піс-
ля створення в ньому незначного навантажен-
ня. Нерівномірності в зображенні оптичної 
інтерферограми, одержаної при випробуванні 
того чи іншого об’єкта, дають змогу виявити 
наявні в ньому дефекти, наприклад у сопла 
ракетного двигуна [72]. Крім того, цей метод 
використовується для визначення залишко-
вих напружень у вузлах і деталях металевих 
конструкцій. Це середовище відрізняється від 
нині відомих (наприклад, фотопластинок з фо-
точутливими емульсіями) тим, що не потребує 
контакту з досліджуваним об’єктом, «мокро-
го» проявлення і захисту від зовнішнього па-
разитного освітлення та може працювати в по-
льових умовах [71]. 

Якщо фотопровідний полімер з барвником 
помістити між електричними контактами з різ-
ною роботою виходу, то під дією світла в ньому 
виникне фотовольтаїчний ефект [50, 68]. Однак 
при цьому постає потреба у створенні нетриві-
альних ПБ. Справа в тому, що іонні барвники 
неефективні для фотовольтаїчних середовищ 
через шкідливі темнові струми. Внутрішньоіон-
ні барвники позбавлені цього недоліку, але по-
ступаються іонним за діапазоном поглинання й 
інтенсивності [11]. Шляхом підбору донорно-
акцепторних властивостей термінальних груп, 
довжини поліметинового ланцюга та замісників 

Рис. 7. Спектр флуоресценції ПБ 20 (1) і гетерострук-
тури ПБ 20 з наночастинками золота (2)
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у ньому ми розробили унікальні мероціаніни, 
які інтенсивно поглинають світло в близькому 
ІЧ-діапазоні, недоступному раніше для мероці-
анінів [73]. Показово, що інтенсивність смуги 
поглинання синтезованого мероціаніну 21 до-
сягає рівня інтенсивності відповідних смуг іон-
них барвників, а поглинання ПБ 21 потрапляє 
в максимум випромінювання Сонця [73]. Це 
й зумовлює їх перспективність для органічної 
фотовольтаїки [50].

Виявлено новий в органічній фотовольтаїці 
ефект — гістерезис фотоструму при опромі-
ненні білим світлом фотовольтаїчної комірки 
на основі ПБ і широко вживаних полі-3-н-гек-
сил тіофену (Р3НТ) і метилового естеру [6,6]-
феніл-С61-масляної кислоти (РСВМ) (рис. 8) 
[73]. Встановлено, що цей ефект спостеріга-
ється лише в разі одночасного збудження всіх 
компонентів фотоактивного шару фотовольта-
їчної структури. 

Гістерезис струму в тонких плівках органіч-
них напівпровідників і молекулярних пристро-
їв (наприклад, органічних транзисторів) є добре 
відомим явищем [73]. Однак виявлений нами 
фотогістерезис має іншу природу і може бути 
описаний як фотоопір — зменшення провіднос-
ті фотопровідника (P3HT) під дією світла.

Показано, що гістерезис фотоструму по в’я-
за ний з виникненням локальних електричних 
полів, орієнтованих протилежно напрямку зо-
внішнього електричного поля [73]. Цей ефект 
слід враховувати при створенні нових полі-

мерних фотовольтаїчних перетворювачів, що 
містять органічні барвники.

Проаналізовано вплив морфології на фото-
вольтаїчні характеристики. Встановлено, що 
потрійні суміші складу Р3НТ:ПБ 21:РСВМ 
утворюють нанокомпозити з невеликим розмі-
ром домену, що сприяє ефективній дисоціації 
екситонів і транспорту фотогенерованих носіїв 
заряду [74].

Створена композиція, що складається з 
Р3НТ:РСВМ:ПБ 21, зберігає сталі фотоволь-
таїчні параметри за високої оптичної прозо-
рості [74]. Методом еліпсометрії показано, що 
така композиція характеризується суттєвим 
«вирівнюванням» величини показника реф-
ракції компонент, що в свою чергу мінімізує 
розсіювання світла середовищем. Досягаєть-
ся також співвідношення кольорів червоного 
(R) зеленого (G) і синього (B) цих компонент 
близьке до 1:1 :1. Ймовірно з RGB ефектом по-
в’я зане значне знебарвлення середовища [74]. 
Створення прозорих середовищ є важливим 
завданням сучасної фотовольтаїки, оскіль-
ки за їх допомогою можна сконструювати 
«будівельно-інтегровані» фотовольтаїчні пере-
творювачі сонячної енергії, наприклад вікна. 

Розроблено електролюмінесцентні середови-
ща на основі ПБ і фотопровідних полімерів [75, 
76]. На відміну від аналогічних фотовольтаїч-
них, генерація іон-радикалів у них відбувається 
не під дією фотонів, а в результаті інжекції заря-
дів з електродів [68]. Показано, що мероціаніни 
у твердому стані можуть самі випромінювати 
електролюмінесценцію [77]. Це пов’язано з тим, 
що вони, завдяки донорним властивостям однієї 
термінальної групи і акцепторним іншої, є біпо-
лярними сполуками, тому в електричному полі 
електродів здатні як захоплювати електрон, так 
і віддавати його. Утворені відповідно аніон- і 
катіон-радикали за рахунок електростатичних 
сил притягання різнойменних зарядів легко ре-
комбінують, випромінюючи квант світла [77]. 
На відміну від іонних барвників, тверді плівки 
мероціанінів можна одержати не лише методом 
осадження з розчину, а й методом напилення. 
Це розширює можливості сучасної молекуляр-
ної електроніки. 

Рис. 8. Структурні формули полі-3-н-гексилтіофену 
(Р3НТ) і метилового естеру [6,6]-феніл-С61-масляної 
кислоти (РСВМ)
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Отже, дослідження поліметинових барв-
ників в Інституті органічної хімії НАН Укра-
їни продовжують найкращі традиції школи 
академіка А.І. Кіпріанова. Однак на сучас-
ному етапі вони вийшли вже далеко за рам-
ки традиційних проблем їх кольоровості. 
Спільний аналіз великого обсягу експери-
ментальних даних з результатами неемпірич-
них квантово-хімічних розрахунків молекул 
барвників дав змогу одержати принципово 
нову інформацію про електронну будову їх 

основного і збудженого станів. Це, в свою 
чергу, дозволило не лише вирішити ряд при-
кладних завдань, пов’язаних з перетворен-
ням світлової енергії, а й знайти нові, не-
традиційні для поліметинів сфери практич-
ного застосування, такі як геліоенергетика, 
оптоелектроніка, інформаційні технології, 
нанофотоніка. Це стало можливим завдяки 
встановленим фундаментальним закономір-
ностям, що пов’язують будову барвників з їх 
фотофізичними властивостями.
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Regularities that connect the photonic properties of polymethine dyes with their structure and medium nature are con-
sidered. Particular attention is paid to non-trivial effects: violation of the classical law of the mirror symmetry of absorp-
tion and fluorescence spectra; unusual solvatochromism of symmetric dyes; approximation of typical electron-asymmet-
ric dyes in the excited state to symmetric, which causes a record increase of Stokes shift; dependences of photophysical 
and nonlinear-optical properties of polymethines on the nature of uncolored counterion. The factors that determine them 
are analyzed. Examples of practical application of the developed polymethines in laser technology, nonlinear optics, ho-
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the possibility of using polymethines in these areas, are interpreted.
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 УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 
НА ШЛЯХУ КОНСОЛІДАЦІЇ

У статті розглянуто проблеми методології визначення суспільної консолі-
дації та її сутнісних ознак, проаналізовано стан суспільної консолідації в 
Україні, її проблеми та потенційні можливості; окреслено кроки до побудо-
ви актуальної для сучасного українського суспільства моделі консолідації 
та стратегій її набуття. 

Ключові слова: суспільна консолідація, суспільна конфронтація, метаан-
тропологічний потенціалізм, ноосферні цивілізації.

Суспільна консолідація та суспільна конфронтація: 
проблема методології

Щоб бути суб’єктом історії і геополітики, Україна має втілюва-
ти власний цивілізаційний проект, який зумовлює стратегію її 
вільної, гідної та ефективної реалізації у світі через гідну само-
реалізацію її громадян. Очевидно, що втілення такого проекту 
неможливе без суспільної консолідації.

Суспільна консолідація — не просто основа стабільності 
будь-якого суспільства, вона є рушійною силою його розвитку, 
в тому числі — виходу з будь-яких криз. Свого часу саме сус-
пільна консолідація дала змогу Сполученим Штатам Америки 
завершити громадянську війну ефективною цивілізаційною 
трансформацією, подолати Велику депресію; Фінляндії — від-
стояти свою ідентичність і вийти до економічного й соціально-
го процвітання; Японії — відродитися після поразки у Другій 
світовій війні і стати на шлях світового лідерства у низці інно-
ваційних галузей науки й техніки.

Тому очевидно, що Україна, яка перебуває у доволі кризово-
му становищі, виступаючи одним із центрів глобальної гібрид-
ної війни, як ніколи потребує суспільної консолідації.

Якою може бути методологія осмислення такої консолідації?
Застарілі, але, на жаль, живучі методологічні стереотипи «іс-

торичного матеріалізму» і «наукового комунізму» — чи у чи-
стому вигляді, чи в прихованих, замаскованих формах — є не-
спроможними не просто тому, що існує закон про декомуніза-
цію, а тому, що вони зовсім не працюють у нових умовах. Поділ 
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суспільного життя на «економічний базис» і 
відносно самостійну «духовно-культурну над-
будову», визнання дієвості антагоністично-
конфронтаційного розв’язання суспільних су-
перечностей, домінанта принципу соціоцен-
тризму над людиноцентризмом — усе це супе-
речить фундаментальним тенденціям розвитку 
сучасного цивілізованого світу, де людина, її 
права, самореалізація та гідність виступають 
вищою цінністю і головним акцентом.

Нові виклики потребують нових методоло-
гій. Методологій,  які не будуть ідеологічно за-
ангажованими, обґрунтовуючи правильність 
лінії чергової «партії влади», а стануть страте-
гічними інструментами змін на краще для всьо-
го суспільства і для кожної людини в суспіль-
стві. Без адекватних сучасних методологій — 
інструментів мислення та дії, які поєднують 
гуманітарну науку і владу, суспільство може 
потрапити у пастки системної зовнішньої ма-
ніпуляції або маніпуляції внутрішньої — якщо 
маємо розвинений олігархат. 

Цілком очевидно, що обидві форми маніпу-
ляції спотворюють саму можливість справж-
ньої консолідації. В їх основі також лежать пев-
ні методологічні підходи, проте вони форму-
ються всупереч інтересам більшості громадян 
і є згубними для суспільства, адже спричиню-
ють консолідацію окремих груп, а не громадян 
усієї країни. Часто-густо саме такі підходи, що 
діють за століттями перевіреним принципом 
розділення й володарювання, є доволі дієвими 
елементами гібридної війни. 

Отже, сьогодні є потреба в нових методо-
логіях консолідації, які не лише ефективно і 
гуманістично відповідають на нові виклики, а 
й протидіють як застарілим, так і новітнім «гі-
бридним» методологіям, що провокують спо-
творені способи мислення та взаємодії. 

Чи може нинішня вітчизняна гуманітарна на-
ука запропонувати ефективні нові методології, 
здатні виконувати ці завдання? Вважаємо, що 
так. Однією з таких методологій може бути роз-
роблений авторами статті метаантропологічний 
потенціалізм — методологія розвитку потенціа-
лу людини, нації, людства від буденних до ви-
щих життєвих проявів, що розвиває ідеї відомих 

українських та зарубіжних учених В. Франкла, 
М. Шелера, В. Вернадського, В. Шинкарука і 
вже була успішно застосована для осмислення 
цивілізаційного проекту України, який робить 
нашу країну суб’єктом історії [1]. 

Нагадаємо, що потенціалізм — це методоло-
гія, головним принципом якої є оцінка можли-
востей, «які закладені в тій чи іншій системі і… 
за відповідних умов можуть бути реалізовані» 
[2, с. 9], а метаантропологія — методологічна 
стратегія, основана на визнанні того, що в ін-
дивідуальному й суспільному житті людини є 
не лише буденні, а й граничні (межові) і вищі 
духовно-моральні позамежні стани та якості, 
в яких розкриваються можливості людини [3, 
с. 207, 212; 4]. Поєднання цих методологій є 
доволі продуктивним — потенціалізм набуває 
гуманістичного наповнення, а метаантрополо-
гія долає відстороненість від реалій розвитку 
людини і суспільства [1]. 

Згідно з метаантропологічним потенціаліз-
мом, слід спочатку прояснити параметри наяв-
ного буття соціальної системи і людини в цій 
системі, а також осмислення їх потенцій. Уже 
на цій основі можна будувати модель соціаль-
ної системи — проект її метаграничного (поза-
межного) буття, як такий, що не буде ні утопіч-
ним, ні занадто приземленим. Наступним ета-
пом є створення стратегій втілення цієї моделі, 
які потребують граничного зусилля громадян 
країни, проте таке зусилля є усвідомленим і 
осмисленим, а тому продуктивним.

Нашою метою є аналіз наявного стану сус-
пільної консолідації в Україні, її проблем і 
потенцій, побудова моделі консолідації, яка є 
актуальною для сучасного українського сус-
пільства, та стратегій її набуття. Це потребує 
визначення суспільної консолідації та її сут-
нісних ознак. Однак перед тим, як звернутися 
до цього, слід констатувати наявність у будь-
якому суспільстві як консолідаційних, так і 
конфронтаційних процесів. 

Дійсно, немає жодного суспільства, яке пе-
ребуває в стані абсолютної конфронтації або 
абсолютної консолідації. Завжди спостеріга-
ємо соціальну систему, що складається з цих 
двох процесів при домінанті якогось одного з 
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них. При цьому нам завжди хочеться повністю 
подолати конфронтацію і утвердити абсолют-
ну консолідацію, особливо у кризових станах 
розвитку суспільних систем.

Проте таке бажання може бути доволі не-
безпечним. Набуття абсолютної консолідації 
означає тоталітаризм. В умовах відкритого 
суспільства навряд чи можна говорити про 
повний перехід від конфронтації до консоліда-
ції — це означало б руйнацію живої діалекти-
ки системи «опозиція — влада», яка є фунда-
ментальною умовою демократії. Це зумовлює 
необхідність осмислювати не перехід до кон-
солідації, і навіть не шлях її набуття, а шлях її 
розвитку. 

Отже, поруч з консолідацією в суспільстві 
завжди маємо конфронтацію. У певних виявах 
вона може бути навіть каталізатором консо-
лідації. При цьому існує межа, за якою маємо 
конфронтацію, яка руйнує і консолідацію в со-
ціальній системі, і соціальну систему як таку. 
Це особливо небезпечно в кризових умовах 
(фінансово-економічна криза, війна тощо). Чи 
маємо небезпечну межу конфронтації в сьо-
годнішній Україні, в якій поєднано декілька 
кризових ситуацій? Слід відповісти ствердно. 
Саме тому ми маємо сьогодні говорити про по-
долання конфронтації, розуміючи при цьому 
саме небезпечну міру конфронтації. 

Проте, описуючи наявний стан соціальної 
системи України, варто робити акцент не тіль-
ки на небезпечних проявах конфронтації, які 
слід подолати, а й на тих формах консолідації 
(нехай недостатніх і недосконалих), які все ж є 
і які ми будемо вдосконалювати, пропонуючи 
ідеальну модель. При цьому потрібно врахову-
вати ту обставину, що стан гібридної війни, в 
якому сьогодні перебуває Україна, актуалізує 
як конфронтаційні, так і консолідаційні проце-
си. По суті, гібридна війна та масштабне нарос-
тання бідності населення постають каталіза-
торами цих суперечливих процесів. Про це ми 
ще поговоримо далі, а зараз варто усвідомити 
необхідність набуття не лише кількісних пара-
метрів консолідації, а й її якості.

Йдеться про таку якість консолідації, коли 
вона не суперечить демократичному устрою 

країни та гуманістичним принципам і одночас-
но сприяє її інноваційному розвитку, що робить 
країну суб’єктом і власної, і світової історії. 

Суспільна консолідація 
у звичайних і кризових умовах

Суспільну консолідацію можна розуміти як 
єдність соціуму на основі спільних цінностей і 
спільної мети. 

Таке визначення вказує на значущість саме 
світоглядного компонента задля консолідації 
економічної, політичної, військової тощо — 
адже люди можуть відчути справжню спорід-
неність і довіру лише на спільній ціннісній осно-
ві. У продуктивній суспільній консолідації сві-
тоглядний компонент максимально задіяний, 
це робить її не формальною чи випадковою, а 
глибинною і стратегічною.

Вище ми поставили питання про міру конф-
ронтації, за якої вона стає небезпечною. Тепер 
те саме питання слід поставити щодо консолі-
дації. Якою є необхідна міра консолідації со-
ціальної системи для її існування у звичайних 
та кризових умовах? Це питання є вкрай акту-
альним для сучасної України, яка внаслідок як 
зовнішніх, так і внутрішніх причин є кризовим 
суспільним організмом. 

Логічно припустити, що міра консолідації 
у кризових умовах має бути більшою, ніж у 
звичайних. Однак у чому не кількісна, а якісна 
відмінність консолідації у звичайних і кризо-
вих умовах? У традиційних соціумах — до на-
стання епохи гібридних воєн і гібридного сві-
тового порядку — ця відмінність виражалася у 
простому наростанні субординації, яка за пев-
ною межею починала однозначно домінувати 
над координацією як вільним партнерством 
та співпрацею і зумовлювала більшу згуртова-
ність і мобілізованість у процесах подолання 
кризових ситуацій та станів на основі нарос-
тання авторитарності влади. 

Це значною мірою стосується і сучасного 
кризового суспільства. При цьому ми можемо 
говорити про те, що в сучасному кризовому со-
ціумі координація як принцип суспільної взає-
модії може бути подеколи й більш ефективною, 
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ніж субординація, прикладом чого в Україні є 
волонтерство. Більше того, у низці ситуацій 
саме домінанта координації є умовою плідного 
вирішення проблем.

Якісна відмінність консолідації сучасної 
демократичної соціальної системи у звичай-
них та кризових умовах полягає в тому, що у 
звичайних умовах маємо відносну рівновагу ко-
ординації та субординації, тоді як у кризових 
умовах залежно від завдань і проблем маємо 
субординативно-координативну турбулент-
ність — продуктивна консолідація визначаєть-
ся вираженою піковою домінантою то субор-
динації, то координації. 

Така субординативно-координативна турбу-
лентність може бути керованою, а може бути 
стихійною. У першому випадку маємо форму-
вання стратегій, які дозволяють приборкати 
граничні прояви субординації і координації. 
У другому — стихійність процесів «пікових 
коливань» субординації і координації призво-
дить до розхитування всієї соціальної системи; 
за певною межею настає хаос, що загрожує са-
мому існуванню соціуму. 

Саме другий варіант у вигляді повторюва-
них ситуацій доволі часто спостерігається у су-
часному кризовому українському суспільстві. 
Можливі два виходи з цього — або посилення 
й домінування субординації, як це традиційно 
відбувається, або створення субординативно-
координативної цілісності з контрольованою 
турбулентністю «пікових коливань» як субор-
динації, так і координації. 

Консолідація країни в контексті 
сучасної світової цивілізації: 
плідність концепту «ноосфера» 

Консолідація того чи іншого суспільства пе-
редбачає не лише внутрішню консолідацію 
цього суспільства, а й консолідацію зовніш-
ню — міжнародну. Така консолідація означає 
цивілізаційне єднання з іншими країнами, що 
викликає бажання асоціювати її з глобаліза-
цією. Проте чи завжди глобалізація є консолі-
дацією? Враховуючи суперечливість процесу 
глобалізації, який значною мірою призводить 

до зубожіння одних країн і гіперзбагачення ін-
ших та спричинює екологічну кризу, цей про-
цес можемо називати всесвітньою інтеграцією, 
але не консолідацією.

Консолідація означає щось більше, ніж ін-
теграція, — це не просто економічні зв’язки, 
кооперація, що потребують компромісів, а й 
ціннісне, гуманітарне єднання, яке неможли-
ве без консенсусу. Набуття консенсусу потре-
бує взаємодії під впливом не волі до влади, а 
волі до пізнання та творчості, волі до свободи і 
розуміння Іншого. Маємо єднання, зумовлене 
розумом, який обмежує волю до влади і жагу 
збагачення, захищаючи й розвиваючи людяне 
в людині.

Тут цілком доречно згадати запропоновану 
В.І. Вернадським ідею ноосфери (сфери розу-
му) — третьої фази розвитку Землі після гео-
сфери (неживої природи) та біосфери (живої 
природи) [5]. На цій основі органічним вида-
ється концепт ноосферної цивілізації, який 
може стати доволі конструктивним для осмис-
лення процесів всесвітньої консолідації не 
лише в сучасній Україні, а й у будь-якій країні 
світу. Постановка питання про ноосферну ци-
вілізацію означає проект глобалізації «з люд-
ським обличчям», глобалізації, основаної на 
їдеї і практиці розумного, мудрого світоустрою, 
в якому наддержави не розвиваються за раху-
нок обертання інших держав на об’єкти маніпу-
ляції у вигляді геополітичних буферів чи дже-
рел дешевих природних і людських ресурсів. 

Ноосферна цивілізація — це проект глоба-
лізації без геополітичного і соціокультурного 
домінування, без режисури постколоніального 
світу замість неоколоніального. У результа-
ті саме ноосферна цивілізація стає протидією 
світу гібридних воєн і гібридного світоустрою. 
Вона породжує глобалізацію як всесвітню кон-
солідацію — синергійну співтворчість країн на 
основі спільних гуманістичних цінностей. Для 
В.І. Вернадського вона передусім проявляєть-
ся у знищенні воєн і голоду, що є першим про-
явом людства як цілісності.

Ноосферна цивілізація, яка відкриває шлях 
докорінних гуманістичних змін, може бути 
осмислена як корелят ключового поняття ме-
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таантропології як теорії розвитку людини [3, 
с. 207—212; 4] — «метаграничне (позамежне) 
буття людини» [3, с. 67—68; 4, с. 202—268], що 
визначається як вимір людського буття, який 
створюється не просто волею до пізнання і 
творчості, а волею до любові, свободи і розу-
міння Іншого, тобто волею до гуманістичних 
інновацій, в яких людина може бути тільки ме-
тою, а не засобом будь-якої консолідації. 

У координатах соціальної метаантрополо-
гії можемо говорити про консолідацію, мета 
якої — «не прагнення до світового військового 
або цивілізаційного панування, а об’єднання 
світу у вільну, по-справжньому демократич-
ну культурну цілісність на основі цінностей 
духовного зростання, соціальної відповідаль-
ності, толерантності, екологічної безпеки та 
економічного вдосконалення, що означає ви-
хід на новий онтологічний рівень еволюціо-
нування» [6, с. 100]. Це означає глибинну гу-
маністичну трансформацію людського буття. 
В.І. Вернадський знову і знову звертається до 
необхідності і можливості такої трансформа-
ції, заявляючи, що вид Homo sapiens — зовсім 
не вершина еволюції, і людина майбутнього 
буде значно відрізнятися від сучасної. Йдеться 
передусім про моральну, розумову й духовну 
відмінність, тоді як біологічна виступатиме 
лише передумовою цього [5].

Саме гуманістичний, духовний розвиток 
людини постає і метою, і сенсом будь-якої 
консолідації. Людиновимірність консолідації 
країни і розумна відкритість проектам 
консолідації інших країн — важливі критерії 
продуктивності консолідації суспільного 
процесу в Україні та за її межами.

Суспільна консолідація, суспільна 
єдність та суспільне партнерство

Важливо зрозуміти співвідношення понять 
«суспільна консолідація», «суспільна єдність» 
та «суспільне партнерство». Вони є близьки-
ми, але не тотожними. «Суспільна консоліда-
ція» означає певний процес, тоді як «суспільна 
єдність» виражає, скоріше, результат. Порів-
няймо поняття «консолідована спільнота» і 

«єдина спільнота». Перше окреслює не лише 
динамічність взаємодії членів спільноти, а й 
натякає на суб’єкт-суб’єктні стосунки у цій вза-
ємодії. «Суспільне партнерство» постає спо-
собом розгортання суспільної консолідації у 
демократичному суспільстві. Партнерство тут 
є важливою умовою свободи, рівноправності й 
підпорядкованості праву в процесі набуття й 
розгортання консолідації. 

У сучасній Україні існує консолідація за 
межами партнерства і демократії, породжена 
викривленими суб’єкт-суб’єктними стосунка-
ми, які реалізуються з домінантою маніпуляції, 
стають тіньовою владною взаємодією, домов-
леностями сучасних феодалів між собою та з 
владою. Ця консолідація є викривленою тому, 
що вона є консолідацією не всього суспільства, 
а окремих груп, причому вороже налаштова-
них одна щодо одної (політичні партії, блоки 
тощо). Така консолідація є лише солідариза-
цією — інтеграцією проти спільного ворога 
(або штучно створеного образу ворога), а не 
єднанням заради спільної творчої мети. 

Підміна консолідації солідаризацією сьогод-
ні успішно використовується творцями й мані-
пуляторами гібридної війни, які роздмухують 
внутрішні конфлікти у суспільстві, штучно на-
рощуючи й підсилюючи їх. У результаті в укра-
їнському суспільстві значною мірою спостері-
гається штучна конфронтація. Це не означає, 
що в Україні немає причин конфронтації, які 
є результатом розвитку історії країни, тобто 
об’єктивними, проте штучна конфронтація за-
лишається панівною. 

Це потребує більш глибокого прояснення. 
Однак перед тим визначимо, що таке конфрон-
тація, і розглянемо її типологію. 

Суспільна конфронтація: від суспільної 
суперечності і суспільного напруження 
до суспільного конфлікту

Цілком очевидно, що суспільна конфронтація 
є протилежністю суспільної консолідації. При 
цьому не менш очевидно, що несправжні, ви-
кривлені форми консолідації знову і знову по-
роджують конфронтацію. 
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Однак що таке суспільна конфронтація за 
своєю суттю? На відміну від консолідації сус-
пільна конфронтація постає як зіткнення інди-
відів та соціальних груп на основі протилежних 
цінностей і переконань. Суспільна конфрон-
тація — це протистояння не лише на рівні ін-
дивідів і соціальних груп, а й на рівні країн та 
їх союзів. Остання конфронтація є найбільш 
небезпечною, саме вона у ХХ ст. породжувала 
світові війни. 

У своєму розвитку конфронтація проходить 
шлях від суспільної суперечності і суспільного 
напруження до суспільного конфлікту. Важли-
во усвідомити не лише те, що суспільна супе-
речність — найм’якша форма конфронтації, а й 
те, що суперечність може бути як конструктив-
ною, так і деструктивною. У разі конструктив-
ної суперечності у соціумі протилежності, які 
її складають, прагнуть до взаємодії [3, с. 171], 
тому її розв’язання веде до розвитку соціаль-
ної системи, в тому числі до розвитку консолі-
дації. Така суперечність не породжує конфрон-
тації, навпаки, оздоровлюючи консолідацію 
своїм розв’язанням, руйнує саму можливість 
конфронтації.

Деструктивна суспільна суперечність, або 
антагонізм, — це взаємодія протилежностей, які 
налаштовані на знищення одна одної. У нашому 
випадку за цим завжди стоять соціальні суб’єк-
ти, що не приймають цінностей Іншого, а тому 
вважають його чужим і ворожим. Конфронтація 
починається саме з такої суперечності, і якщо 
вона досягає рівня суспільного напруження, це 
може істотно загальмувати розвиток країни. 

Якщо ж на основі соціального напруження 
виникає суспільний конфлікт, суспільство опи-
няється у стані, коли воно може бути скаліче-
ним і відкинутим у минуле, що на рівні країни 
призводить до гальмування її розвитку, а в під-
сумку — до втрати ідентичності та незалежності. 

Штучність і природність 
конфронтації в Україні

На жаль, подібні конфронтаційні процеси в 
Україні як соціальній системі маємо в тривож-
ному обсязі. Зауважимо, що вони можуть бути 

як штучні, так і об’єктивно-історично зумовле-
ні. При цьому штучна зумовленість конфрон-
таційних процесів в українському суспільстві 
домінує. Однак ця штучна зумовленість, яка 
спричинює низку штучних конфронтаційних 
процесів з досить тяжкими наслідками, сама є 
результатом зовсім не штучної конфронтації. 
Це фундаментальна конфронтація між олігар-
хатом і народом України. 

Прагнучи витіснити усвідомлення цієї 
конфронтації з суспільної свідомості, прихова-
ти сам факт її існування та зміцнити свою еко-
номічну і політичну владу, сучасний олігархат 
в Україні створює штучні конфронтаційні про-
тистояння між різними політичними силами, 
спільнотами і навіть регіонами. З іншого боку, 
причиною цих штучних конфронтаційних 
протистоянь в українському суспільстві є до-
волі природні конфронтаційні протистояння в 
середовищі олігархату, які час від часу досяга-
ють пікових рівнів. 

У результаті в суспільстві знову і знову ви-
никають питання, розтиражовані мас-медіа, 
які роз’єднують, деконсолідують суспільство. 
Прикладом є й відоме «мовне питання», яке 
піднімається політичними гравцями з різ-
них позицій, але з однією метою — відволікти 
громадян від реальних проблем, використати 
енергію їх невдоволення та штучно активізова-
ної ксенофобії за класичною формулою «роз-
діляй і володарюй». 

Тут слід усвідомити три ключові обставини.
1. Провокуючи конфронтацію в суспіль-

стві, олігархат створює таку систему відносин 
субординації та координації, коли вони зава-
жають одна одній. У результаті субординація 
стає слабкою і неефективною або занадто жор-
сткою, а координація — надто стихійною. У та-
кому зіткненні цих комунікативних процесів 
виникає можливість нелегітимного (псевдо-
легітимного) привласнення й перерозподілу 
капіталу. 

2. Олігархат прагне довести рівень штучної 
конфронтації у суспільстві від суспільних су-
перечностей до суспільного напруження — і 
не більше. Рівень суспільного конфлікту йому 
зазвичай не потрібен, адже він може зруйну-
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вати економічний і демографічний базис сус-
пільства, на якому олігархат живиться. Проте 
за певною межею провокування суспільного 
напруження суспільний конфлікт виникає з 
необхідністю.

3. В умовах гібридної війни в Україні олігар-
хат доволі консолідований і налаштований ле-
гітимувати своє панівне становище у правово-
му полі. Це неминуче підсилює його конфрон-
тацію з народом до суспільного напруження 
й може спричинити вкрай небезпечний — не 
тільки для олігархату, а й для всієї Української 
держави — суспільний конфлікт. В атмосфері 
гібридної війни внутрішній суспільний кон-
флікт може бути фатальним. Тому гранично 
актуалізується роль інтелектуалів-гуманітаріїв 
(учених, волонтерів, суспільних і державних 
діячів), які здатні прояснити і олігархату, і 
більшості суспільства необхідність консолі-
дації на основі консенсусу всіх соціальних, 
етнокультурних і політичних груп України за-
ради спільної перемоги на кризовому етапі та 
гідного життя сьогодні і в майбутньому. 

Які можливості подолання передумов сус-
пільного конфлікту й актуалізації загальної 
консолідації в умовах України як кризового 
соціуму? Дуже важливим є усвідомлення гро-
мадянським суспільством та його лідерами 
невідворотності конфронтації олігархату і на-
роду України та соціального напруження, по-
родженого цією базовою конфронтацією. 

Повне подолання передумов соціального 
конфлікту в сучасній Україні передбачає вихід 
за межі неофеодального олігархічного соціуму 
у справді відкрите демократичне суспільство 
рівних можливостей і гідної самореалізації лю-
дини. Чи можна створювати подолання конф-
ронтаційних процесів без повного звільнення 
від олігархату та його влади? Так, уже зараз — 
через усвідомлення, що справжнє розв’язання 
суспільних суперечностей єдино можливе че-
рез консолідовану суспільну дію, без доведен-
ня їх до конфліктів та антагонізмів. У цьому 
головний критерій продуктивності консолі-
дації в нинішньому соціумі — і звичайному, і 
кризовому. А головним суб’єктом продуктив-
ної консолідації сьогодні може бути переду-

сім громадянське суспільство, яке актуалізує 
координативний вимір суспільної взаємодії — 
такий необхідний у сучасному кризовому 
стані України. 

Тепер важливо усвідомити характер суспіль-
ної консолідації у тоталітарному, авторитарно-
му й демократичному суспільстві — для недо-
пущення тих непродуктивних форм суспільної 
консолідації, які були сформовані в минулому 
і в різних атавістичних формах виявляються 
сьогодні.

Суспільна консолідація: 
тягар минулого і виклики сьогодення

Слід констатувати, що залежно від історико-
політичної ситуації маємо виражені відмін-
ності консолідації в суспільстві. Консолідація 
проявлятиме себе зовсім по-іншому в тоталі-
тарному, авторитарному й демократичному 
суспільстві.

Консолідація у тоталітарному суспільстві 
завжди зумовлена ідеологією «єдино правиль-
них» цінностей і жорсткою конфронтацією 
з «ворогами народу». Більше того, жорстка 
конфронтація в тоталітарному суспільстві стає 
необхідною умовою консолідації. Така конф-
ронтація постає як суспільний антагонізм: 
умовою консолідації є теорія і практика зни-
щення, а в найкращому випадку — трудового 
перевиховання «ворогів народу», «шпигунів», 
«шкідників»; така теорія і практика виступає 
каталізатором консолідації. 

Субординаційні процеси однозначно домі-
нують над координаційними — і у звичайному, 
і у кризовому стані суспільства (при цьому по-
стійно створюються штучні кризи, ситуації «бо-
ротьби проти» і «боротьби за», які виправдо-
вують жорсткість командно-адміністративних 
методів і контролю). Консолідація в тоталітар-
ному суспільстві є штучною, зумовлена «зго-
ри», проте більшість населення, передусім но-
сії буденного світогляду, перебувають у стані 
масової екзальтації відносно вождя і постула-
тів домінуючої ідеології.

Консолідація в авторитарному суспільстві 
означає домінанту волі лідера та його оточен-
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ня в її організації, що супроводжується іміта-
ціями діалогу з опозицією, яка не знищується, 
а просто відсувається у маргінальну сферу. На 
відміну від тоталітарного суспільства в автори-
тарному відсутня проголошена система «єди-
но правильних» цінностей, однак вона існує у 
прихованому вигляді — успішні суб’єкти авто-
ритарного соціуму змушені демонструвати ло-
яльність до системи цінностей лідера країни. 

Взагалі, авторитаризм породжує систему 
імітацій, які укорінюються на рівні традицій 
та ритуалів і дозволяють «авторитетам» різних 
рівнів просувати «своїх» людей на ті чи інші 
рівні субординативної авторитарної піраміди. 
Зв’язки в цій піраміді і є реальною консоліда-
цією суспільства, тоді як на рівні громадян-
ського суспільства існує стихійно-координа-
тив на консолідація, яка гранично посилюється, 
коли сучасний авторитарний соціум вступає у 
кризові стани — субординативна піраміда авто-
ритаризму з її системними імітаціями стає тим 
більше неадекватною, чим більше її суб’єкти 
прагнуть повноважень та влади. 

Консолідаційні процеси у демократичному 
суспільстві зумовлені ціннісним плюралізмом 
і спільністю мети, яка не передбачає антаго-
ністичного ставлення до опонента. Це робить 
таку консолідацію найменш штучною, адже 
вона стає доволі динамічною і розгорнутою, 
відповідає структурі суспільства та його роз-
витку, а процеси субординації та координації 
в ній збалансовані і відображують взаємодію 
держави й громадянського суспільства. Штуч-
ність консолідації у демократичному суспіль-
стві буде зумовлена не внутрішніми, а зовніш-
німи причинами. У кризових умовах сучасного 
демократичного суспільства спостерігаються 
посилення, якісна зміна й мобілізація процесів 
як субординації, так і координації, що дозво-
ляє успішно відповідати на виклики, породже-
ні кризами. 

Проблема в тому, що в сучасному українсько-
му суспільстві маємо олігархічний неофеода-
лізм, у якому демократичні риси змішалися з 
авторитарними. Це зумовлює складність побу-
дови консолідації на засадах субординативно-
координативної цілісності, яка може зробити 

Україну переможцем у будь-якій системній 
кризі. 

Розглянемо це докладніше.

Консолідація суспільства 
на демократичних і гуманістичних 
засадах: українські реалії

Констатуємо, що в сучасному цивілізованому 
світі маємо невідворотність демократичних 
і гуманістичних засад консолідації. Навіть у 
відверто авторитарних і тоталітарних країнах 
відбувається поєднання звичних примусово-
маніпулятивних способів консолідації з демо-
кратичними або принаймні імітація та маску-
вання під них.

Отже, якщо українці бажають увійти у циві-
лізований світ, їм треба обирати саме демокра-
тичний варіант консолідації навіть у сучасних 
кризових умовах. Олігархічний неофодалізм, 
який є наслідком тоталітарного і посттоталі-
тарного минулого України, має бути трансфор-
мований у демократичне суспільство. 

Що це означає? Передусім підтримку гід-
ної, доброчинної людини, здатної не лише до 
компетентної діяльності з імунітетом до імі-
тацій, а й до творення людяності і в духовно-
культурному, і в економічному, і в політичному 
вимірах соціального буття — основних вимі-
рах, де відбувається консолідація. 

При цьому слід усвідомлювати, що консолі-
дація країни — це консолідація не лише людей, 
а й інститутів та спільнот, серед яких найваж-
ливішими є держава і громадянське суспіль-
ство. Їх консолідація в Україні як демокра-
тичній країні потребує органічного поєднання 
субординації як основного принципу взаємодії 
в державі та координації як відповідного прин-
ципу громадянського суспільства. Як показа-
но вище, така консолідація у кризових умо-
вах соціуму — вимога часу. Саме консолідація 
держави і громадянського суспільства здатна 
зробити кризове українське суспільство кон-
курентоспроможним, породжуючи необхідний 
субординативно-координативний континуум. 

Демократизм і гуманізм — не романтичні 
додатки суспільної консолідації в Україні, а го-
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ловні її принципи, які зсередини наповнюють 
соціум збалансованістю вертикальних і гори-
зонтальних зв’язків, породжуючи його ефек-
тивність, не даючи скотитися у крайності авто-
ритаризму та анархії. Демократична і гуманіс-
тична консолідація українського суспільства 
передбачає толерантність до позиції Іншого 
і відстоювання своєї позиції не за допомогою 
прихованих чи явних маніпуляцій, а в публіч-
них діалогах, де поважається гідність опонента 
і його право на світоглядну позицію та істину 
[7, с. 185—188]. 

І тут надзвичайно великою є роль гумані-
тарної інтелігенції в усвідомленні й актуаліза-
ції спільних цінностей та спільної мети україн-
ського суспільства. Зрозуміло, що інтелігенція 
в демократичній країні не може і не повинна 
просто навіювати громадянам ті чи інші цін-
ності та образ мети, адже це призводитиме до 
рецидивів утопічної свідомості [7, с. 183—184]. 
Її роль — у вільному творенні ідей, концепцій, 
образів та модерації дискусій щодо їх продук-
тивності та втілення, в організації світоглядно-
го діалогу в суспільстві. 

Така роль і діяльність гуманітарної інте-
лігенції — важливий фактор конструктивної 
консолідації нашої країни, в тому числі у ви-

мірі національної безпеки. Не можна забува-
ти, що налагодження світоглядного діалогу — 
передусім між регіональними політичними 
елітами, діалогу, «який ініціюють і організу-
ють представники інтелектуальної еліти, слід 
вважати фундаментальною умовою націо-
нальної безпеки і сьогодні, і в майбутньому» 
[7, с. 187]. Сам факт такого діалогу, який до-
лає «антагоністичне протистояння регіональ-
них політичних еліт та груп, налаштованих 
на захоплення і володіння ресурсами країни» 
[7, с. 187], є важливим кроком у зміні іміджу 
України у світі і фактором забезпечення кон-
солідації нашої країни з міжнародними парт-
нерами.

При цьому сучасна українська гуманітарна 
інтелігенція не повинна бути знаряддям дер-
жави для впливу на громадян, як це було за 
тоталітарних часів, вона має стати природним 
елементом громадянського суспільства, інте-
лектуальним посередником між ним і держа-
вою. Тоді світоглядні зміни, які мають відбути-
ся заради консолідації, не обернуться на чужо-
рідне тіло суспільної свідомості, як це було за 
тоталітарної і посттоталітарної доби, а стануть 
органічними щодо гуманістичного розвитку 
суспільства і особистості в суспільстві.
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СУПУТНИКОВИЙ ТЕЛЕСКОП 
ЕЛЕКТРОНІВ І ПРОТОНІВ СТЕП-Ф 
НАУКОВОГО КОСМІЧНОГО 
ПРОЕКТУ «КОРОНАС-ФОТОН»

Український супутниковий телескоп електронів і протонів СТЕП-Ф 
у 2009 р. здійснив науковий експеримент у космосі на борту низькоорбі-
тального супутника «КОРОНАС-Фотон». У статті розглянуто переду-
мови його створення, етапи розроблення, виготовлення і тестування 
габаритно-вагового, лабораторного, технологічного, льотного та запасно-
го зразків приладу, а також комплектів контрольно-випробувальної апа-
ратури до нього. Наведено принципи роботи, конструкцію, технічні та 
наукові характеристики приладу; етапи його настройки, градуювання і 
здійснення автономних, стикувальних, комплексних, передстартових та 
льотних випробувань. Наукові результати, отримані з приладу СТЕП-Ф у 
період глибокого мінімуму сонячної активності, дозволили встановити нові 
особливості в розподілах високоенергетичних заряджених частинок у ра-
діаційних поясах Землі, в зоні Бразильської магнітної аномалії та поза їх 
межами.

Ключові слова: магнітосфера Землі, супутниковий прилад, сцинтиляцій-
ний детектор, кремнієва матриця, заряджені частинки, радіаційний пояс, 
сонячна активність, Бразильська магнітна аномалія.

У 2005—2009 рр. на замовлення Національного космічного 
агентства України (нині — Державне космічне агентство Укра-
їни) було розроблено спектрометр-телескоп заряджених час-
тинок високих енергій СТЕП-Ф з метою вивчення поведінки 
космічної радіації високої енергії на супутникових висотах. 
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна разом 
із Науково-дослідним інститутом радіотехнічних вимірювань 
(НДІРВ), Інститутом сцинтиляційних матеріалів (ІСМА) і 
Науково-дослідним інститутом мікроприладів НТК «Інститут 
монокристалів» НАН України виконали проектування, розро-
блення робочої конструкторської та експлуатаційної докумен-
тації, виготовили і провели автономні, стикувальні, комплек-
сні, передстартові та льотні випробування приладу СТЕП-Ф 
на підприємствах ракетно-космічної галузі і в наукових органі-
заціях України і Росії та на борту низькоорбітального косміч-
ного апарата «КОРОНАС-Фотон».
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Поштовхом для розроблення космічного 
приладу зі значними геометричним фактором 
і чутливістю до реєстрації надслабких пото-
ків частинок було схвалення його концепції та 
включення до складу наукової апаратури укра-
їнського супутникового проекту з пошуку про-
вісників сейсмічної активності «Попереджен-
ня». Виконавши низку робіт з ескізного про-
ектування, наприкінці 1990-х років вдалося 
побудувати концепцію приладу, сформувати 
колектив науковців і інженерів, визначити ор-
ганізації — розробники детекторів, механічних 
вузлів та електронних модулів з максимальним 
використанням сенсорів, радіокомпонентів та 
інших складових вітчизняного виробництва. 

Ініціаторам створення приладу СТЕП 
вдалося зацікавити фахівців Національного 
агентства з розвитку космічних досліджень 
Японії NASDA (зараз — Японське аерокосміч-
не агентство JAXA), і вони, за посередництва 
Українського науково-технологічного центру 
(УНТЦ), підтримали цей проект, надавши роз-
робникам регулярний грант № 1578, фінансо-
ваний урядом Японії. 

Згодом стало очевидно, що з ряду причин 
супутниковий проект «Попередження» ре-
алізувати не вдасться. Тоді, з огляду на зна-
чний доробок і великий обсяг уже виконаних 
робіт з розроблення приладу, за ініціативою 
харківських учених концепцію приладу було 
представлено керівництву проекту зі створен-
ня комплексу наукової апаратури «Фотон» 
наукового космічного проекту «КОРОНАС-
Фотон» і після детального розгляду концепцію 
було схвалено. Український прилад включили 
до складу наукової апаратури, яку розробляли 

спеціалісти Росії, Польщі та Індії для вивчення 
жорсткого випромінювання Сонця, сонячно-
земних взаємозв’язків; для моніторингу по-
токів електронів, протонів і α-частинок ви-
соких енергій у радіаційних поясах Землі та 
поза ними в періоди сонячної та геомагнітної 
активності; для вивчення динаміки сонячних 
космічних променів і просторово-часових роз-
поділів частинок високих енергій на орбіталь-
них висотах. 

Наприкінці січня 2009 р. з північного кос-
модрому «Плесецьк» українська ракета-носій 
«Циклон-3» вивела супутник «КОРОНАС-
Фотон» на колову орбіту висотою близько 
550 км і нахилом 84°. Прилад СТЕП-Ф пра-
цював у моніторинговому режимі впродовж 
усього періоду активного функціонування 
космічного апарата — до грудня 2009 р. і зібрав 
інформацію про динаміку потоків частинок у 
магнітосфері Землі і поза її межами в рік ано-
мально низької сонячної активності.

Принцип роботи, технічні ідеї 
і конструкція приладу СТЕП-Ф

Прилад СТЕП-Ф складався з двох блоків: 
блока детектування СТЕП-ФД, розміщеного 
ззовні космічного апарата, і блока електроніки 
СТЕП-ФЕ, встановленого всередині герметич-
ного відсіку з аргонно-повітряною сумішшю 
під атмосферним тиском. Основу блока детек-
тування становила детекторна головка з сенсо-
рами вітчизняного виробництва — позиційно-
чутливими кремнієвими матричними і сцинти-
ляційними детекторами заряджених частинок 
(рис. 1). Ледь помітні сигнали від детекторів 
уловлювали 69 підсилювачів, які формували 
однакові за формою і тривалістю імпульси для 
подальшої обробки у цифровому вигляді бло-
ком електроніки СТЕП-ФЕ. Апаратура циф-
рової обробки виконувала функції з визна-
чення сортів і енергій частинок за класичною в 
ядерній фізиці ΔЕ—Е-методикою (Е — енергія 
зарядженої частинки). Як «тонкий» пролітний 
детектор, що формує імпульс, пропорційний 
ΔЕ, було задіяно верхню кремнієву матрицю. 
Роль «товстого» детектора повного поглинан-

Рис. 1. Схематичне 
зображення і зо-
внішній вигляд де-
текторної головки 
блока детекторів 
СТЕП-ФД
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ня, тобто такого, що поглинає решту енергії 
частинки і формує імпульс, пропорційний 
енергії частинки Е, виконував шар з 4 однако-
вих сцинтиляційних детекторів з монокриста-
лів CsI(Tl) і кремнієвих фотодіодів з активною 
площею 100 мм2 (10×10 мм) кожний.

Інформаційні масиви з науковими даними 
формувалися з періодичністю 30 с і містили 
дані про потоки, сорти і кути надходження 
частинок з мінімальною часовою роздільною 
здатністю 2 с. Керування приладом у польо-
ті відбувалося за допомогою функціональних 
команд, які фахівці харківської лабораторії 
формували щодня на основі експрес-аналізу 
працездатності приладу. Команди в узгодже-
ному заздалегідь і перевіреному на надійність 
форматі через ftp-протокол передавали до го-
ловної організації з комплексу наукової апа-
ратури «Фотон» — Інституту астрофізики 
Московського інженерно-фізичного інституту 
(ІАФ МІФІ).

У процесі розроблення та виготовлення при-
ладу СТЕП-Ф було використано низку нових 
технічних ідей:

• розроблено і виготовлено для застосуван-
ня в космосі кремнієві матричні детектори, які 
надають приладу чутливість до напряму при-
ходу первинних заряджених частинок, а також 
підвищують співвідношення корисних сигна-
лів до електричних і теплових шумів (рис. 2);

• розроблено і виготовлено «товсті» сцин-
тиляційні детектори пентагональної форми 
на основі монокристалів йодиду цезію, акти-
вованого талієм (CsI(Tl)), з підвищеним світ-
ловим виходом, які дають змогу отримувати 
енергетичні спектри електронів, протонів і 
α-частинок у різних прошарках магнітосфери 
Землі (рис. 3);

• як реєстратори слабких світлових спала-
хів у монокристалах CsI(Tl) застосовано крем-
нієві фотодіоди великої площі замість тради-
ційних вакуумних скляних фотоелектронних 
помножувачів, що дозволяє зменшити розміри 
і вагу детекторного модуля та знизити його 
енергоспоживання і тепловиділення;

• застосовано онлайн-обробку сигналів від 
кожної частинки з визначенням сорту, енергії, 

часу, просторового розташування і кількос-
ті частинок за допомогою мікропроцесорів і 
програмованих логічних інтегральних схем 
(ПЛІС) у блоці СТЕП-ФЕ на основі попере-
днього комп’ютерного моделювання методом 
Монте-Карло процесів проходження частинок 
крізь речовину детекторів з використанням 
ЦЕРНівської бібліотеки програм GEANT4;

• розроблено і впроваджено отримання на-
укових даних та інформації про працездатність 
приладу, формування команд керування при-
ладом під час льотних випробувань безпосе-
редньо з харківської лабораторії і забезпечен-
ня зв’язку з Центром зберігання даних в ІАФ 
МІФІ;

• забезпечено проведення експрес-аналізу 
наукових даних за допомогою спеціального 

Рис. 2. Позиційно чутливі кремнієві матричні детекто-
ри блока детекторів СТЕП-ФД

Рис. 3. Сцинтиляційні детектори на основі монокрис-
талів CsI(Tl) і кремнієвих фотодіодів блока детекторів 
СТЕП-ФД
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програмного забезпечення з метою оператив-
ного керування режимами роботи приладу під 
час його льотної експлуатації.

Крім того, під час створення контрольно-
випробувальної апаратури для технологічно-
го і льотного зразків приладу СТЕП-Ф було 
розроблено програми і методики тестувань, 

випробувань і градуювальних вимірювань 
електричних характеристик та інших параме-
трів детекторів заряджених частинок, модулів 
аналогової і цифрової обробки сигналів; ство-
рено програмне забезпечення для отримання, 
перетворення і експрес-аналізу наукової і ста-
тусної телеметричної інформації; виготовлено 
імітатори службових і допоміжних систем кос-
мічного апарата тощо.

Настройка, градуювання 
і випробування зразків приладу

Настройку електричних параметрів лабора-
торного, технологічного і льотного зразків 
приладу СТЕП-Ф (рис. 4, 5) здійснювали в ла-
бораторних умовах за допомогою спеціально 
розробленої контрольно-випробувальної апа-
ратури і радіоактивних ізотопів із заздалегідь 
обраними енергіями β-частинок і γ-квантів. 
Контрольно-випробувальна апаратура склада-
лася з кількох автономних електронних бло-
ків, імітаторів системи збирання і реєстрації 
наукової інформації і бортового блока керу-
вання і синхронізації. Ця апаратура дала змогу 
не лише відрегулювати 69 каналів аналогової 
обробки сигналів зовнішнього блока СТЕП-
ФД, що надходили від детекторів заряджених 
частинок, а й перевірити правильність форму-
вання вихідних інформаційних масивів науко-
вої інформації у блоці електроніки СТЕП-ФЕ 
з різними інтерфейсами зв’язку з бортовими 
системами космічного апарата.

Наземне градуювання спектрометра-теле-
ско па елементарних заряджених частинок 
було здійснено на кількох прискорювачах 
частинок високих енергій, зокрема на іонно-
му циклотроні Інституту фізичних і хімічних 
проблем RIKEN (Відділення інституту в То-
кіо). У серії експериментів, які заздалегідь за-
мовили і профінансували японські партнери з 
Центру космічних досліджень у м. Цукуба На-
ціонального агентства з розвитку космічних 
досліджень Японії NASDA, використовува-
ли α-частинки з енергіями 400 МеВ і нестійкі 
іони водню з енергією 140 МеВ, частина з яких 
розпадалися на шляху до мішені і утворювали 

Рис. 5. Блок детекторів СТЕП-ФД технологічного 
зразка приладу СТЕП-Ф у складі зовнішніх блоків де-
тектування комплексу наукової апаратури «Фотон»

Рис. 4. Лабораторний зразок приладу СТЕП-Ф у від-
критому вигляді
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пари протонів з енергією 70 МеВ. Для прикла-
ду на рис. 6 наведено результати моделювання 
поглинених енергій у детекторних шарах теле-
скопічної системи детекторної головки при-
ладу порівняно з результатами вимірювань 
відгуків у сцинтиляційному детекторі з моно-
кристалів CsI(Tl) шару D3 в одиницях енергії 
і в амплітудах сигналів на виході підсилювача-
формувача каналу детекторного шару D3 на 
проходження α-частинок різних енергій. 

Для менших енергій частинок градуювання 
детекторних каналів приладу СТЕП-Ф було 
проведено на іонному циклотроні НДІ ядерної 
фізики ім. Д.В. Скобєльцина Московського 
державного університету ім. М.В. Ломоносо-
ва, де було задіяно пучки дейтронів з енергія-
ми 15,3 МеВ і α-частинок з енергіями 30 МеВ, 
а також на електронному мікротроні Інституту 
електронної фізики НАН України (Ужгород) з 
використанням пучків електронів у широкому 
діапазоні енергій 2—17 МеВ.

Налагодження працездатності зразків при-
ладу СТЕП-Ф і виконання програм комплек-
сного відпрацювання та забезпечення надій-
ності потребувало проведення серії випробу-
вань за заздалегідь розробленими спеціалізова-
ними програмами випробувань окремих вузлів 
і блоків. Зокрема, автономні випробування ла-
бораторного, технологічного і льотного зразків 
приладу здійснювалися як в організації — роз-
робнику приладу, так і на сертифікованій ви-
пробувальній базі харківських підприємств 
космічної галузі України — в НДІ радіотехніч-
них вимірювань та НВП «Хартрон-Сигма», де 
було проведено температурні, вакуумні, кліма-
тичні, механічні та акустичні випробування. 

Вхідні, стикувальні і комплексні випробуван-
ня технологічного і льотного зразків СТЕП-Ф у 
складі комплексу наукової апаратури «Фотон» 
було проведено на імітаторі космічного апарата 
в ІАФ МІФІ (рис. 7), а також у складі власне 
космічного апарата «КОРОНАС-Фотон» в ор-
ганізації — розробнику супутника, в НДІ елек-
тромеханіки (м. Істра Московської обл.). 

Нарешті, передстартові комплексні випро-
бування космічного апарата було здійснено 
безпосередньо на космодромі «Плесецьк» 

Рис. 6. Порівняння результатів моделювання (суціль-
ні криві) відгуків детекторів на дію α-частинок і калі-
брувальних вимірювань (точки) на циклотронному 
прискорювачі RIKEN (Японія)

Рис. 7. Стикувальні випробування технологічного 
зразка приладу СТЕП-Ф на імітаторі космічного апа-
рата в Інституті астрофізики Московського інженерно-
фізичного інституту

(м. Мирний Архангельської обл.) (рис. 8). 
Під час комплексних випробувань перевіряли 
відпрацювання функціональних команд, на-
явність, внутрішню структуру, послідовність 
і регулярність передачі наукових і статусних 
цифрових масивів від блоку обробки цифро-
вих даних СТЕП-ФЕ до системи збирання і 
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реєстрації наукової інформації і штатної теле-
метричної системи космічного апарата. Крім 
того, перевіряли відгук приладу на дію високо-
енергетичних електронів у діапазоні енергій до 
Ее = 2,2 МеВ від радіоактивного β-джерела 90Sr 
на різних відстанях від детекторної головки.

Після завершення всіх видів наземних випро-
бувань, що тривали протягом 2006—2009 рр., 
комплекс наукової апаратури космічного комп-

лексу «КОРОНАС-Фотон», у складі якого був 
український супутниковий телескоп електронів 
і протонів СТЕП-Ф, допустили до проведення 
льотних випробувань. З метою експрес-аналізу 
якості отримуваної інформації, перетворення 
бінарних даних у зручний для використання і ві-
зуалізації формат було розроблено комп’ютерну 
програму, яка дозволяла швидко побудувати 
зображення залежності потоків кожного сорту 
частинок у кожному енергетичному інтервалі 
від часу з кроком 2 та 30 с.

Стандарти ракетно-космічної техніки перед-
бачають наявність запасного комплекту прила-
ду. Однак через недофінансування робіт з боку 
генерального замовника було вирішено вигото-
вити для запасного комплекту лише найбільш 
критичний вузол — блок з двох позиційно-чут-
ливих сенсорів D1 і D2 заряджених частинок 
блока детекторів СТЕП-ФД. За сприяння 
першого проректора з наукової роботи ХНУ 
ім. В.Н. Каразіна, члена-кореспондента НАН 
України І.І. Залюбовського, який від самого 
початку активно підтримував ідею космічно-
го експерименту і процес створення супутни-
кового приладу, коштом ХНУ було закуплено 
партію кремнієвих фотодіодів відомої япон-
ської фірми Hamamatsu Photonics, розробле-
но конструкторську документацію запасного 
комплекту сенсорів і виготовлено блок детек-
торних шарів D1 і D2 блока детекторів СТЕП-
ФД (рис. 9). 

Типи та енергії частинок, 
які реєструвалися приладом СТЕП-Ф

У процесі наземних градуювальних вимірю-
вань та попереднього аналізу перших науко-
вих даних під час льотних випробувань, а та-
кож зіставленням з моделями розподілу заря-
дженої радіації на висоті 600 км було уточнено 
діапазони енергій, які реєструвалися приладом 
СТЕП-Ф (див. табл.). 

Прилад визначав конкретний тип частинки, 
якщо вона долала щонайменше два перших де-
тектори телескопічної системи. Частинки з не-
великою енергією застрягали в першому з боку 
захисної фольги кремнієвому матричному де-

Рис. 9. Модуль позиційно-чутливих сенсорних ша-
рів з фотодіодів виробництва компанії Hamamatsu 
Photonics для запасного комплекту блока детекторів 
СТЕП-ФД

Рис. 8. Космічний комплекс «КОРОНАС-Фотон» пе-
ред накатуванням обтічника в монтажно-випробу валь-
ному корпусі космодрому «Плесецьк». На передньому 
плані космічного апарата — зовнішній блок детекторів 
СТЕП-ФД приладу СТЕП-Ф 
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текторі, і визначити їх сорт було неможливо. 
У цьому разі прилад збирав інформацію про 
змішану компоненту частинок — електронів і 
протонів чи протонів і α-частинок.

Оцінку якості наукової інформації, отри-
маної з приладу СТЕП-Ф на початковому 
етапі льотних випробувань, провели нанесен-
ням на умовну карту Землі потоків протонів 
у магнітно-спокійний період з 3 березня по 
1 квітня 2009 р. Складену в такий спосіб карту 
зіставили з результатами радіаційного карто-
графування навколоземного простору анало-
гічними приладами на інших супутниках. Усе-
реднені дані з приладу СТЕП-Ф добре узго-
джувалися з даними попередніх вимірювань у 
періоди мінімуму сонячної активності.

Наукові результати, отримані 
за допомогою приладу СТЕП-Ф

У процесі роботи спектрометра-телескопа 
СТЕП-Ф у сонячно- і геомагнітно-спокійний 
період 2009 р. на коловій орбіті висотою 550 км 
було накопичено великий обсяг наукової ін-
формації, аналіз якої здійснювався як безпо-
середньо під час польоту супутника, так і після 
завершення експерименту. Продовжується він 
і нині, зокрема тривають роботи із зіставлен-
ня з даними інших приладів, встановлених на 
супутнику «КОРОНАС-Фотон» та на інших 
космічних апаратах. Під час 96-хвилинного 
обертання супутника навколо Землі кут між 
віс сю поля зору приладу і найкоротшою лі-
нією, що з’єднувала супутник та поверхню 
Землі, в кожний момент часу змінювався. Як 
наслідок, прилад СТЕП-Ф поперемінно фік-
сував потоки частинок, спрямованих то в бік 
планети, то від неї, то (двічі за 96-хвилинний 
оберт) вздовж поверхні Землі.

Високоенергетичні частинки поза межа-
ми радіаційних поясів Землі. Завдяки ве-
ликій активній площі кремнієвих матричних 
детекторів, широкому тілесному куту зору де-
текторної головки приладу було підтверджено 
значні потоки частинок у радіаційних поясах 
Ван Алена, в зоні Південно-Атлантичної маг-
нітної аномалії. Крім того, було виявлено по-
токи електронів проміжних енергій на низь-
ких широтах і навіть поблизу екватора, тобто 
в тих областях, де, як вважалося, їх не існує. 
Для прикладу на рис. 10 показано наявність 
стійких потоків субрелятивістських електро-
нів всюди у плазмосфері Землі, в тому числі 
на низьких широтах і в приекваторіальних 
зонах.

Під час аналізу записів з приладу СТЕП-Ф 
використовували результати вимірювань пото-
ків електронів у міжпланетному просторі і на 
геостаціонарній орбіті, виконаних супутника-
ми космічної погоди SOHO, ACE, STEREO-A, 
STEREO-B і GOES, а також сонячного вітру — 
з супутників АСЕ, WIND і SOHO. Крім того, 
було задіяно поширені в інтернет-мережі від-
криті наземні дані про стан магнітного поля 

Діапазони енергій та геометричні фактори приладу 
СТЕП-Ф для каналів змішаної реєстрації частинок, 
електронів, протонів і α-частинок

Енергетичний 
діапазон, МеВ

Геометричний 
фактор, см2×стер

Канали змішаної реєстрації 
електрони (0,18—0,51) + протони 
(3,5—3,7) 21,7
протони (3,7—7,4) + електрони 
(0,55—0,95) 21,7 
α-частинки (15,9—29,8) + протони 
(7,4—10,0) 21,7 

Електрони

0,35—0,95 19,5
1,2—2,3 17,4
≥2,3 16,2

Протони і α-частинки
Протони α-частинки 19,5
7,4—10,0 29,8—40,5 17,4

15,6—17,5 63,8—65,2 16,2
17,5—19,6 65,2—68,5 15,9
19,6—22,2 68,5—75,4 15,5
22,2—25,4 75,4—82,0 15,0
25,5—29,3 82,0—90,0 14,5
29,3—33,2 90,0—100,0 13,9
33,2—38,9 100,0—112,0 13,2
38,9—46,5 112,0—132,0 12,6
46,5—55,2 132,0—160,0 12,4
≥55,2 ≥160,0 19,5
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та іоносфери Землі. Зіставлення з різними 
фазами магнітних бур дало цікаві результати. 
Зокрема, було знайдено нову несподівану осо-
бливість, яка полягає в тому, що на початко-
вій фазі геомагнітної бурі збільшення потоків 
електронів спочатку спостерігалося у внутріш-
ньому електронному радіаційному поясі, тоді 
як у зовнішньому поясі зміни відбулися дещо 
пізніше. Під час активної фази магнітної бурі 
потоки електронів на зовнішній кромці зо-
внішнього радіаційного поясу, за даними при-
ладу СТЕП-Ф, зросли більш ніж у 10 разів, що 
підтвердило результати вимірювань потоків 
електронів з енергіями Ее > 2 МеВ на геоста-
ціонарній орбіті, проведених американськими 
супутниками космічної погоди серії GOES.

Виявлення додаткового внутрішнього 
радіаційного поясу Землі. Результати вимі-
рювань з використанням приладу СТЕП-Ф 
дозволили констатувати наявність додатко-
вого внутрішнього електронного радіаційного 
поясу Землі, проекція якого розташована на 
широтах, менших за ті, на яких спостерігаєть-
ся проекція внутрішнього поясу Ван Алена на 
висоті 550 км. На рис. 11 наведено часовий хід 
інтенсивності частинок на 4-й — 44-й хв від 
початку висхідних вузлів орбіти космічного 
апарата «КОРОНАС-Фотон» протягом 5—8 
травня 2009 р. в каналі реєстрації електронів 
з енергіями ΔЕе = 0,18—0,51 МеВ і протонів з 
енергіями ΔЕр = 3,5—3,7 МеВ та в каналі ре-
єстрації електронів з енергіями ΔЕе = 0,35—
0,95 МеВ.

Третій радіаційний пояс спостерігався при-
ладом в обох півкулях Землі; достовірність 
його детектування на висоті 550 км та інтен-
сивність електронів у ньому майже не залежа-
ли від рівня геомагнітного збурення: навіть під 
час мінімальної активності земного магнітного 
поля на межі її відсутності пояс реєструвався 
приладом СТЕП-Ф у низькоенергетичному 
діапазоні електронів. У всіх випадках обидва 
внутрішні пояси реєструвалися на довготах, 
які не збігаються з довготами розташування 
Південно-Атлантичної магнітної аномалії.

На рис. 12 продемонстровано часовий хід 
інтенсивності електронів з енергіями ΔЕе = 

Рис. 10. Часовий хід потоків частинок каналу реє-
страції електронів з енергіями ΔЕе = 0,18—0,51 МеВ 
і протонів з енергіями ΔЕр = 3,5—3,7 МеВ за даними 
СТЕП-Ф у період з 1 по 31 травня 2009 р. на першому 
з початку доби оберті супутника 

Рис. 11. Часовий хід інтенсивності частинок на 4-й — 
44-й хв висхідних вузлів супутника у двох енергетич-
них каналах
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= 0,18—0,51 МеВ на 0-й — 48-й хв від почат-
ку висхідних вузлів орбіти космічного апа-
рата «КОРОНАС-Фотон» за період з 1 по 31 
травня 2009 р. Збільшення потоків частинок у 
внутрішньому радіаційному електронному по-
ясі Ван Алена і в додатковому поясі відбува-
ється на різних магнітних оболонках, про що 
свідчили різні величини відношень напруже-
ності магнітного поля В/В0 в моменти спосте-
реження максимумів потоків частинок в обох 
поясах.

Зіставлення зі спостереженнями части-
нок сонячним рентгенівським фотометром 
SphinX. Крім автономної обробки інформації 
з приладу СТЕП-Ф із залученням відкритих 
супутникових і наземних даних про космічну 
погоду було проведено спільний аналіз експе-
риментальних даних, отриманих за допомогою 
телескопа СТЕП-Ф і польського сонячного 
рентгенівського фотометра SphinX про по-
токи заряджених частинок у навколоземно-
му просторі. Спектрофотометр SphinX також 
був складовою комплексу наукової апаратури 
на супутнику «КОРОНАС-Фотон», але його 
кут зору мав ортогональну направленість до 
кута зору приладу СТЕП-Ф. Завдяки такому 
взаємному розташуванню було виявлено, що 
електрони в зоні Південно-Атлантичної маг-
нітної аномалії мають анізотропний характер 
руху, тоді як у зовнішньому і внутрішньо-
му радіаційних поясах Ван Алена неподалік 
дзеркальних точок відбиття напряму руху по-
токи електронів мають цілком спрямований 
характер.

Аналізуючи дані своїх спостережень, роз-
робники приладів СТЕП-Ф і SphinX зробили 
важливий висновок про те, що під час актив-
ної фази геомагнітної бурі електрони низьких 
енергій (від кількох кеВ до кількох десятків 
кеВ) висипаються в атмосферу Землі не лише 
в зоні глобальної магнітної аномалії чи у від-
рогах радіаційних поясів, а й на всіх широтах, 
зокрема приекваторіальних, тобто там, де, як 
раніше вважалося, потоків частинок немає 
взагалі. В цілому, канали реєстрації рентгенів-
ського спектрофотометра SphinX доповнили і 
розширили енергетичний діапазон реєстрації 

каналів приладу СТЕП-Ф у бік менших енер-
гій поза зоною Південно-Атлантичної магніт-
ної аномалії.

Визначення емпіричних значень часу 
життя електронів у поясах Ван Алена. Мала 
кількість слабких спалахів на Сонці у 2009 р. 
і наявність ізольованих геомагнітних суббур, 
що не накладаються в часі одна на одну, дозво-
лили визначити час життя підвищених та при-
скорених потоків електронів, які генеруються 
на фазах відновлення бур. Було знайдено емпі-
ричні значення часу життя електронів зовніш-
нього і внутрішнього радіаційних поясів Землі 
за відгуками потоків частинок у максимумах 
їх розподілів по L-оболонках на дію двох гео-
магнітних збурень (рис. 13), де L — відстань 
від поверхні Землі на геомагнітному еквато-
рі в радіусах Землі. Виявилося, що у зовніш-
ньому поясі час життя електронів з енергіями 
ΔЕе = 0,18—0,51 МеВ має значення τ1 ≈ 4,1±1,1 
доби, тоді як у внутрішньому поясі цей пара-
метр має значення τ2 ≈ 1,5±0,8 доби. Отже, 
відновлення стаціонарних потоків у внутріш-
ньому поясі відбувається втричі швидше, ніж у 
зовнішньому поясі Ван Алена. Крім того, про-
стежується чітка залежність часів життя елек-
тронів у цьому поясі від їх енергії — чим вища 
енергія частинок, тим скоріше відбувається пе-
рехід до стаціонарного стану.

Рис. 12. Часовий хід інтенсивності електронів з енер-
гіями ΔЕе = 0,18—0,51 МеВ на 0-й — 48-й хв висхід-
них вузлів орбіти супутника протягом 1—31 травня 
2009 р.
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Розщеплення зовнішнього радіаційного по-
ясу. З попередніх супутникових експеримен-
тів відомо, що на фазі поновлення геомагнітної 
бурі відбувається прискорення заряджених 
частинок і збільшення щільності їх потоків 
у зовнішньому радіаційному поясі. В окре-
мих випадках, під час потужних геомагнітних 
штормів, щілина між внутрішнім і зовнішнім 
поясами заповнюється частинками настіль-
ки, що обидва пояси з’єднуються між собою і 
виглядають як один широкий у радіальному 
напрямку пояс. Прилад СТЕП-Ф продемон-
стрував наявність ще одного феномену — роз-

щеплення зовнішнього поясу на два близьких 
(за дрейфовими L-оболонками) пояси на ко-
роткий проміжок часу (рис. 14). Час існування 
розщепленого поясу збігається з часом понов-
лення магнітної суббурі; просторова відстань 
між сусідніми дрейфовими оболонками з під-
вищеними потоками частинок залежить, імо-
вірно, від інтенсивності бурі. Достеменно поки 
відомо, що розщеплення не пов’язане із запо-
вненням проміжку між радіаційними поясами 
Ван Алена, просторова відстань між сусідніми 
максимумами зовнішньої зони скорочується 
зі зростанням енергії електронів. Пояснення 
причин розщеплення поки що дискутуєть-
ся: це може бути відоме здавна явище розще-
плення дрейфових оболонок або ж інжекція 
вузькоспрямованих пучків електронів з між-
планетного простору на різні оболонки після 
азимутального дрейфу навколо Землі. У будь-
якому разі це явище є досить новим і потребує 
подальшого вивчення.

Оприлюднення результатів 
наукового експерименту 
з використанням приладу СТЕП-Ф 

Етапи процесу створення супутникового при-
ладу СТЕП-Ф та наукові результати, отрима-
ні після обробки експериментальних даних, 
не одноразово висвітлювалися у ЗМІ та на 
офіційних веб-сайтах Державного космічного 
агентства України, НАН України, МОН Укра-
їни, УНТЦ, ІАФ МІФІ, організацій — розроб-
ників складових приладу. 

Результати моделювань, тестувань, випро-
бувань детекторів і електронних модулів при-
ладу було представлено на численних вітчиз-
няних та міжнародних конференціях, робочих 
нарадах, семінарах, опубліковано в україн-
ських і зарубіжних наукових журналах. Зокре-
ма, матеріали щодо концепції та опису прила-
ду доповідалися на регулярних симпозіумах 
COSPAR, міжнародних конференціях з фізики 
космічних променів, європейських астроно-
мічних конференціях JENAM, конференці-
ях Європейського геофізичного товариства 
(EGU), щорічних українських конференціях 

Рис. 14. Розщеплення зовнішнього електронного ра-
діаційного поясу за даними приладу СТЕП-Ф у діа-
пазоні енергій електронів Ее = 0,18–0,51 МеВ на фазі 
поновлення геомагнітної бурі 6–8 травня 2009 р. 

Рис. 13. Емпіричні часи життя електронів у радіацій-
них поясах залежно від їх енергії (за даними приладу 
СТЕП-Ф) 
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з космічних досліджень тощо. Наукові резуль-
тати, отримані з використанням інформації з 
приладу СТЕП-Ф, були також репрезентовані 
на багатьох конференціях і семінарах в Україні, 
Росії, Фінляндії, Польщі, США; публікували-
ся в міжнародних наукових журналах. Загалом 
було опубліковано 56 статей і тез доповідей з 
опису супутникового приладу СТЕП-Ф, його 
тестувань та наукових результатів, отриманих 
за його допомогою. Найбільш вагомі публіка-
ції наведено у пристатейному списку літерату-
ри [1—17].

Українсько-польське співробітництво з об-
робки даних з приладу СТЕП-Ф і сонячного 
рентгенівського спектрофотометра SphinX ви-
явилося дуже плідним — у 2014 р. авторсько-
му колективу Радіоастрономічного інституту 
НАН України і Центру космічних досліджень 
ПАН було присуджено премію Національ-
ної академії наук України і Польської акаде-
мії наук за видатні результати, одержані під 
час виконання циклу досліджень «Динамічна 
структура високоенергетичних частинок у на-
вколоземному просторі» за даними польсько-
го фотометра SphinX і українського телескопа 
електронів СТЕП-Ф на навколоземному су-
путнику «КОРОНАС-Фотон» і підготовки до 
спільного космічного експерименту на борту 
міжпланетного зонда «Інтергеліозонд».

Групу розробників приладу СТЕП-Ф наго-
роджено відзнаками Кабінету Міністрів Украї-
ни, Державного космічного агентства України, 
Національної академії наук України, Міністер-
ства освіти і науки України, Харківської облас-
ної ради, Харківського міського голови та ін.

Отже, створення супутникового приладу 
СТЕП-Ф є результатом плідної співпраці уста-
нов МОН України, НАН України і Державно-
го космічного агентства України та конструк-
тивного багатолітнього наукового співробіт-
ництва вчених Харківського національного 
університету ім. В.Н. Каразіна та Інституту 
астрофізики МІФІ. Через відсутність україн-
ських наукових космічних апаратів та хроніч-
не недофінансування космічної галузі цей кос-
мічний експеримент вимушено було виконано 
на закордонному супутнику, що стало чи не 
єдиним українським тривалим дослідницьким 
експериментом у космосі, принаймні за остан-
нє десятиліття. З використанням приладу 
СТЕП-Ф було накопичено і оброблено неоці-
ненні наукові дані про потоки частинок висо-
ких енергій навколо нашої планети в період 
глибокого мінімуму сонячної активності, що 
поклало початок довготривалій науковій 
співпраці з ученими і розробниками космічної 
апаратури Центру космічних досліджень 
Польської академії наук. 
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The Ukrainian satellite telescope of electrons and protons STEP-F provided scientific experiment in the space on the 
board of low Earth orbit spacecraft CORONAS-Photon in 2009. In article it is described the background, stages of 
development, manufacturing and tests of weight-dimensional, breadboard, technological, flight and auxiliary models of 
the instrument, and of the control and test suites for the STEP-F. Principles of operation, design, technical and scientific 
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inside radiation belts of the Earth, in the region of Brazil magnetic anomaly, and outside of referred volumes.
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 СТАН НАУКИ В УКРАЇНІ 
(ЗА ОЦІНКАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ 
ТА ЗАРУБІЖНИХ ЕКСПЕРТІВ)

У статті наведено оцінки найбільш компетентних вітчизняних фахівців 
щодо стану наукової сфери у сучасній Україні. Проаналізовано не лише за-
гальний стан науки в Україні та перспективи її розвитку, а й такі пара-
метри, як роль науки в українському суспільстві; ставлення до вітчизняної 
науки з боку держави, суспільства, ЗМІ, бізнес-структур і зарубіжних на-
укових організацій; інституційна модель організації науки; система по-
казників для оцінювання роботи науковців тощо. За деякими позиціями 
наведено порівняльні оцінки зарубіжних експертів. Систематизовано про-
позиції вітчизняних експертів щодо реформування науки в Україні.

Ключові слова: наукова сфера, наука і суспільство, експертні оцінки.

Для аналізу реальної ситуації у сфері науки і розроблення кон-
структивної стратегії її розвитку надзвичайно важливо мати не 
лише статистичну і наукометричну, а й відповідну соціологічну 
інформацію. У розвинених країнах, де добре розуміють значу-
щість науки для розвитку суспільства й усвідомлюють необ-
хідність зворотного зв’язку з громадськістю, регулярно прово-
дяться як масові, так і цільові експертні опитування. Україні, 
незважаючи на її євроінтеграційні прагнення, так і не вдалося 
долучитися до спеціального проекту Європейської комісії «Єв-
робарометр», в рамках якого у країнах Євросоюзу здійснюєть-
ся постійний моніторинг громадської думки стосовно різних 
аспектів розвитку науки. Проте починаючи з 2014 р. Інститут 
соціології НАН України в межах соціологічного моніторингу 
соціальних змін в українському суспільстві щороку відстежує 
громадську думку з цих питань. Саме за результатами цих масо-
вих опитувань два роки тому в журналі «Вісник НАН України» 
вже було опубліковано статтю, в якій проаналізовано сприйнят-
тя вітчизняної науки і науковців нашими співгромадянами [1]. 

Розуміння загальних уявлень людей щодо ролі науки в сус-
пільстві, престижу професії науковця, довіри до вчених тощо 
дуже важливе, однак для забезпечення ефективного діалогу 
влади і науки цільовою аудиторією для соціологічних опиту-
вань з більшості питань розвитку науки мають бути експерти. 
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Саме тому минулого року було проведено екс-
пертні опитування серед вітчизняних і зару-
біжних науковців (список експертів, які брали 
участь в опитуванні, наведено у Додатку).

Авторитет української науки у світі. Як 
же оцінюють вітчизняні експерти авторитет 
української науки у світі? Загалом на серед-
ньому рівні, точніше, на нижній границі серед-
нього рівня — 5,1 бала за 10-бальною шкалою, 
де «1» означає дуже низький рівень, а «10» — 
дуже високий. За оцінками зарубіжних екс-
пертів, авторитет української науки у світі пе-
ребуває на рівні нижче середнього і становить 
за 10-бальною шкалою 3,7 бала.

Ми розділили зарубіжних експертів на три 
групи: близьке зарубіжжя (пострадянські краї-
ни), далеке зарубіжжя, представлене західними 
вченими, і далеке зарубіжжя, представлене на-
шими колишніми співвітчизниками з постра-
дянського простору. Показово, що з 13 захід-
них учених 11 утрималися від відповіді на це 
запитання, двоє оцінили авторитет української 
науки у світі, на жаль, низько. Колишні спів-
вітчизники з далекого зарубіжжя оцінюють 
його також трохи нижче, ніж колеги з близь-
кого зарубіжжя. Як прокоментував свою оцін-
ку один із наших колишніх співвітчизників, 
що мешкає тепер у США, «це не оцінка якості 
роботи українських учених, які працюють со-
лідно і ґрунтовно, а оцінка того, як ця робота 
представлена в міжнародних професійних за-
собах інформації, провідних журналах і акаде-
мічних виданнях, особливо в англомовних, на 
міжнародних наукових форумах тощо».

На жаль, про українських учених і науку в 
Україні за кордоном знають небагато. Менше 
третини зарубіжних експертів виявили деяку 
обізнаність стосовно персоналій і публікацій 
українських науковців. Більше третини від-
значили такі конкретні наукові галузі, як тео-
ретична фізика, медицина, матеріалознавство 
та інші напрями, що продовжують розвивати 
напрацювання світового рівня ще радянських 
часів. Третина опитаних зарубіжних учених 
взагалі нічого не змогла сказати ані про рівень 
розвитку науки в Україні, ані про будь-які зна-
чущі досягнення українських учених. Як і слід 

було очікувати, найбільш поінформованими 
виявилися науковці з близького зарубіжжя і 
наші колишні співвітчизники.

Загальний стан науки в Україні. Оцінки 
загального стану науки в сучасній Україні роз-
поділилися залежно від її виду/галузі (рис. 1). 
Найнижчі оцінки вітчизняні експерти дали 
стану галузевої і вузівської науки (1,8 і 2,4 бала 
за 5-бальною шкалою, де «1» означає дуже по-
ганий, а «5» — дуже добрий стан), найвищі — 
академічній науці і тим галузям, у яких працю-
ють експерти (3,1 і 3,3 бала). Науку в цілому 
оцінили на рівні 2,5 бала за 5-бальною шкалою. 
Для порівняння: зарубіжні експерти оцінили 
стан науки в країнах, де вони мешкають, дещо 
вище — на рівні 3,2 бала.

Безумовно, оцінки залежать від галузі науки 
і навіть конкретно від наукового інституту. Як 
слушно підкреслив один з експертів, «стан при-
родничих наук у країні можна оцінити у 7—8 
балів, а соціогуманітарних — не більше ніж у 
2—3 бали» 1. Загалом, незважаючи на прита-

1 Така оцінка характеризує не лише науковців-гу ма-
нітаріїв, а й, головне, особливості соціальних наук, 
об’єкт яких, як справедливо наголошував П. Бурдьє, 
на відміну від природничих, стоїть на кону соціальної 
боротьби і тому наукова «правда» виступає об’єктом 
боротьби і в соціальному світі, і в соціологічному сві-
ті, який прагне створити істинне уявлення про соці-
альний світ. Наукова боротьба націлена на досягнен-
ня науково легітимного представлення «реального». 
Проте соціальні інтереси генерують тактику переко-
нань, стратегій і культурних диспозицій, які вплива-
ють на зміст і розвиток наукових знань [2].

Рис. 1. Оцінка українськими експертами стану науки 
в Україні (N = 38), середній бал
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манні таким інтегральним оцінкам недоліки, їх 
доцільно відстежувати як принципові індика-
тори загального стану справ у науковій сфері 
країни, для розроблення адекватної стратегії 
розвитку науки і моніторингу цього розвитку.

У порівнянні вітчизняної науки зі світовим 
рівнем переважають критичні оцінки — абсо-
лютна більшість експертів відзначила відста-
вання науки в Україні від світового рівня. При-
чому третина українських експертів вважає, 
що рівень вітчизняної науки істотно відстає 
від світового, половина — дещо відстає. Серед 
зарубіжних учених половина не змогла від-

повісти на це запитання. Наші колишні спів-
вітчизники з далекого зарубіжжя оцінюють 
рівень науки в Україні навіть жорсткіше, ніж 
науковці з близького зарубіжжя. Проте і серед 
українських, і серед зарубіжних експертів зна-
йшлося кілька тих, хто вважає, що цей рівень 
відповідає світовому (табл. 1).

Розуміючи складність узагальненого оціню-
вання науки в Україні, низку питань ми проек-
тували на галузь науки, в якій працює експерт і 
стан якої має знати досить глибоко. Вітчизняні 
експерти оцінили стан науки, в якій працюють, 
як і її внесок у світову науку, на середньому 
рівні (3,3 бала за 5-бальною шкалою і 5,4 бала 
за 10-бальною шкалою відповідно).

Чинники, що стримують розвиток ві-
тчизняної науки. Відповідаючи на відкрите 
запитання «Назвіть основні чинники, що стри-
мують, на Вашу думку, розвиток вітчизняної 
науки?», експерти мали можливість назвати 
необмежену кількість чинників. Загалом ми 
отримали 137 відповідей, що дало змогу про-
аналізувати згруповані за змістом чинники 
у відсотковому вимірі як до експертів, так і 
до загальної кількості названих причин. Для 
зручності аналізу ми згрупували названі екс-
пертами чинники у кілька змістових блоків: 
соціально-економічні чинники, соціально-
політичні, інституційні, соціокультурні та ін. 

Отже, на думку експертів, розвиток вітчиз-
няної науки стримується передусім соціально-
економічними чинниками, головне місце серед 
яких посідають фінансові питання 2. Друге міс-
це посіли соціально-політичні та інституцій-
ні чинники, третє — соціокультурні причини. 
Різноманітні за змістом чинники ми об’єднали 
в групу «інші» (табл. 2).

2 Оскільки ми аналізуємо дані експертного опитуван-
ня, в якому взяли участь 38 експертів (на це питання 
відповіли 37), отримані відсотки характеризують не 
абсолютні значення розподілу думок у науковому 
товаристві (для цього потрібне проведення репре-
зентативного опитування науковців НАН України 
або усієї наукової сфери, яка крім НАН України 
включає ще національні галузеві академії, вузів-
ський сектор і галузеву науку), а тенденції розподілу 
думок експертів.

Таблиця 1. Оцінка рівня науки в Україні 
вітчизняними та зарубіжними експертами

Порівняння 
зі світовим рівнем

Групи експертів

Українські Зарубіжні

Суттєво відстає 13 5
Дещо відстає 21 4
Загалом відповідає 3 2
Відповідає, а за деякими по-
зиціями навіть випереджає 1 0
Інше 0 2
Важко відповісти 0 12

Усього 38 25

Таблиця 2. Частота згадувань експертами чинників, 
що стримують розвиток вітчизняної науки

Чинники

Кількість експертів, 
що вказали на ці 
чинники (N = 37)

Кількість відповідей, 
в яких зазначено ці чин-

ники (Nv = 137)

n % n %

Соціально-
економічні

35 95 49 36

у т. ч. фі-
нансові

27 73 55 % усіх со ці аль но-
еко но міч них причин

Соціально-
політичні

21 57 27 20

Інституційні 18 49 25 18
Соціокуль-
турні

12 32 15 11

Інші 17 46 21 15
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Практично всі експерти зазначили ті чи 
інші соціально-економічні причини, причо-
му дві третини вказали саме на недостатнє 
фінансування наукової сфери. Експерти під-
креслювали не просто відсутність належного 
фінансування, а його «критично недостатній», 
«недопустимо, катастрофічно низький», «жа-
люгідний» рівень та нераціональний розпо-
діл. Наслідком недостатнього фінансування 
експерти вважають відсутність мотивації до 
заняття наукою, особливо у найбільш здібних 
до наукової діяльності молодих людей, і низь-
ку престижність наукової діяльності в країні 
загалом 3. Крім фінансового чинника, який 
становить 55 % усіх зазначених експертами со-
ціа ль но-економічних причин, що гальмують 
розвиток науки в Україні, було названо такі 
со ці ально-економічні бар’єри, як «відсутність 
економіки, яка потребує наукових розробок», 
«слабий запит з боку виробництва до науки», 
«незацікавленість бізнесу в розвитку науки, 
зокрема в спонсорській діяльності», «низь-
кий рівень інтеграції наукових установ з ви-
сокотехнологічним бізнесом»; «орієнтація на 
вузько прагматичні інтереси замовників у при-
кладних дослідженнях»; «нераціональне вико-
ристання кредитів»; відсутність сприятливого 
інноваційного клімату в державі; відсутність 
економічних стимулів; застаріла матеріально-
технічна база і брак сучасного обладнання; 
незабезпеченість гідного рівня життя для на-
уковців (низький рівень зарплат) і, нарешті, 
економічна криза.

Половина експертів, які зазначили соціаль-
но-політичні бар’єри на шляху розвитку віт-
чизняної науки, підкреслювали «нерозуміння 
можновладцями ролі науки в сучасному сус-
пільстві». З нерозумінням владою вирішальної 
ролі науки для розвитку сучасного суспільства 
пов’язані і такі чинники, як «відсутність дер-
жавної та бізнесової підтримки науки, зацікав-
леності в її посиленні в країні та світі», «відсут-
ність стратегії розвитку науки на державному 

3 Зниження престижу професії науковця відзначила 
абсолютна більшість вітчизняних експертів (92  %), 
причому ¾ з них оцінили його як значне.

рівні» і «відсутність стратегії розвитку суспіль-
ства» взагалі, «негативне ставлення держави» 
і «культивування такого ставлення в суспіль-
стві», «антинаукова державна політика» аж до 
«руйнування української науки з боку держа-
ви». На думку кількох експертів, головними 
чинниками, що стримують розвиток науки в 
нашій країні, є олігархічний і грабіжницький 
характер влади («клептоманія і зрадництво 
влади, її олігархічно-злодійська сутність») та 
сам характер соціально-економічного устрою 
сучасної України («загальна причина — пери-
ферійний капіталізм, не зацікавлений у науко-
вих досягненнях. Запозичуються технології 
з-за кордону, які вже є технологіями вчораш-
нього дня. Для периферійного капіталізму 
вони достатні. Проводити власні дослідження 
вважають недоцільним. У суспільних науках 
правлячий клас корумпує вчених, роблячи їх 
ідеологічними прислужниками або обслугою в 
маніпулятивних практиках влади»).

Серед експертів, які зазначили інституційні 
(соціально-організаційні) перепони на шляху 
розвитку української науки, половина виокре-
мила саме недоліки в організації та управлінні 
наукою («погана організація науки», «вкрай 
неефективна і непрофесійна система управлін-
ня», «відсутність сучасного наукового менедж-
менту», «радянські стереотипи управління на-
укою», «перепони нинішнього законодавства 
госпдоговірної діяльності», «забюрократизо-
ваність, догматизм»). Вони вказали також на 
«неготовність наукових установ до комерці-
алізації науки», «відсутність конкуренції та 
критеріїв оцінки результатів наукової діяль-
ності», «зниження колективістської мотивації 
і особистої відповідальності науковців за вико-
нання проектів», «слабкі зв’язки академічної 
науки з вищою школою», «затримку в прове-
денні трансформації наукової системи» і «від-
сутність активної участі науковців у спробах 
змінити ситуацію на краще».

Соціокультурні чинники, зазначені експер-
тами, відображують 5 блоків питань:

1) відсутність кваліфікованих кадрів (че-
рез відтік мізків до розвинених країн, низький 
рівень підготовки і декваліфікацію значної 
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частини дослідників унаслідок демотивації, 
пов’язаної з мізерним фінансуванням);

2) «низький рівень культури академічної до-
брочесності»; «нерозвиненість сучасної куль-
тури наукової діяльності в академічному та ву-
зівському середовищах»;

3) «низька інноваційна культура урядовців»;
4) девальвація соціального капіталу науки, 

низький престиж професії науковця;
5) «погане знання англійської мови та не-

достатнє використання нових інформаційних 
технологій».

Різноманітні чинники, що увійшли до групи 
«інші», також можна згрупувати у кілька зміс-
тових блоків:

1) демографічний (віковий склад, брак до-
слідників середнього віку, терміни переобран-
ня на посади);

2) проблематичність залучення молоді до 
наукової сфери (відсутність належних умов і 
реальних перспектив у молодих учених);

3) обмеженість міжнародних зв’язків («замк-
неність у національних кордонах», «слабка інте-
грація української науки у світову», «недостат-
ня інтеграція у західні наукові структури»);

4) негативні соціальні наслідки глобаліза-
ції («наростання у світі наукової нерівності 
країн», «нав’язана Україні ззовні роль донора 
науково-технічного потенціалу»);

5) «переважання кон’юнктурних аспектів 
функціонування науки над змістовно-нау ко-

вими» («Виникла ціла генерація, яка орієнту-
ється на імітативний підхід до науки. Наука 
перетворюється на засіб досягнення суспіль-
ного престижу»; «Поклоніння усьому захід-
ному, іноземному, імпортному без критичного 
осмислення та узагальнення… небажання ство-
рювати і відстоювати вже створені власні на-
укові досягнення, школи, методи досліджень 
тощо»; «Зорієнтованість на грантоїдство, го-
товність за гранти науково обґрунтовувати 
будь-що і займатися будь-чим»).

Ставлення до вітчизняної науки з боку 
держави, суспільства, ЗМІ, бізнес-струк-
тур і зарубіжних наукових організацій. Пе-
реважна більшість експертів зазначили вкрай 
незадовільне ставлення держави до вітчизня-
ної науки — 1,9 бала за 10-бальною шкалою, де 
«1» — вкрай незадовільне ставлення, а «10» — 
цілком задовільне (рис. 2). 

Більшість експертів вказали також на відсут-
ність бажання бізнес-структур фінансово під-
тримувати вітчизняну науку — 2,0 бали (за 10-
бальною шкалою, де «1» — відсутність бажання 
фінансово підтримувати вітчизняну науку, а 
«10» — готовність вкладати гроші в науку).

Експерти негативно оцінили і ставлення 
ЗМІ до вітчизняної науки, зазначивши скоріше 
неадекватне висвітлення стану і ролі вітчизня-
ної науки — 2,9 бала (за 10-бальною шкалою, 
де «1» — неадекватне висвітлення стану і ролі 
вітчизняної науки, а «10» — адекватне висвіт-
лення стану і ролі вітчизняної науки).

Що стосується ставлення суспільства до ві-
тчизняної науки в цілому, на думку експертів, 
воно слабо розуміє роль науки — 3,8 бала (за 
10-бальною шкалою, де «1» — повне нерозу-
міння ролі науки, а «10» — цілковите розумін-
ня ролі науки). Хоча за даними моніторингу 
громадської думки переважна більшість насе-
лення України визнає визначальну роль науки 
в розвитку сучасного суспільства [3].

Найбільш високо експерти оцінили ставлен-
ня зарубіжних провідних наукових організацій 
до української науки (5,4 бала за 10-бальною 
шкалою, де «1» — відсутність визнання досяг-
нень української науки в галузі, де працює екс-
перт, а «10» — їх визнання).

Рис. 2. Оцінка українських експертів ставлення до 
вітчизняної науки з боку держави, суспільства, ЗМІ, 
бізнес-структур і зарубіжних наукових організацій 
(N = 38), середній бал
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Як видно з порівняльної табл. 3, ставлення 
до науки (за всіма зазначеними позиціями) в 
країнах далекого зарубіжжя, за оцінками як за-
хідних учених, так і вчених — вихідців з пост-
радянського простору, краще, ніж в Україні. 
Проте оцінки експертів з близького зарубіжжя 
(Білорусь, Росія) нижчі від оцінок українських 
експертів (за винятком характеристики став-
лення держави до науки — за цим параметром 
ситуація в Україні виглядає гірше).

Прогноз стану науки в Україні на най-
ближчі 5 років. Переважна більшість (26 із 
36) експертів прогнозує погіршення стану нау-
ки. Позитивний прогноз дають лише 7 експер-
тів, троє стверджують, що стан науки в Украї-
ні в найближчі 5 років не зміниться (табл. 4). 
Основними причинами, що призведуть до по-
гіршення стану науки в Україні, на думку екс-
пертів, є такі:

1) відсутність стратегічного бачення роз-
витку вітчизняної науки («Вітчизняна наука 
давно випала з переліку державних пріорите-
тів національного розвитку. Беручи до уваги 
досвід останніх 25 років, цей процес є майже 
незворотним. У країні відсутні політичні кола, 
зацікавлені в розвитку вітчизняного науково-
технічного потенціалу»);

2) затяжна економічна і політична криза 
(«Стан кризи настільки глибокий, що треба 
починати змінювати не науку, а суспільство, 
а це за короткий термін неможливо»; «Наука 
існує по інерції на радянській базі, яка змен-
шується»; «Розпочалися незворотні процеси 

(старіння кадрів, втрата престижу науковця, 
відсутність обладнання...), які важко зупинити 
в короткостроковій перспективі»). Більшість 
експертів прогнозує подальше погіршення ста-
ну науки, «якщо не буде змінено модель розви-
тку країни» з нинішньої сировинної та низько-
технологічної на інноваційну;

3) недостатнє фінансування наукових до-
сліджень («У зв’язку з паралічем економіки і 
надзвичайно високим зовнішнім боргом кра-
їни наука буде фінансуватися за залишковим 
принципом»). Значна частина експертів вва-
жає, що «всупереч прийнятому Закону про 
наукову і науково-технічну діяльність уряд не 
збирається збільшувати бюджетне фінансуван-
ня науки». Деякі експерти прогнозують навіть 
повну руйнацію науки. Дехто з них вважає, що 
навіть за умови вжиття певних заходів «фінан-
сування науки ще довгий час залишатиметься 

Таблиця 3. Порівняльна таблиця ставлення до науки з боку 
держави, суспільства, ЗМІ та бізнес-структур в Україні та за кордоном 
(за оцінками вітчизняних і зарубіжних експертів, середній бал)

Ставлення 
до науки з боку:

Українські 
експерти
(N = 38)

Зарубіжні 
експерти
(N = 25)

Групи зарубіжних експертів

близьке 
зарубіжжя

далеке зарубіжжя 
(західні експерти)

далеке зарубіжжя 
(колишні співвітчизники)

держави 1,9 4,6 4,5 4,8 5,8
суспільства 3,8 5,1 2,2 5,5 6,6
ЗМІ 2,9 4,3 2,0 4,2 6,7
бізнес-структур 2,0 4,3 1,5 4,7 6,3

Таблиця 4. Прогноз стану науки в Україні 
та деяких зарубіжних країнах 
у найближчі 5 років за оцінками 
вітчизняних і закордонних експертів 

Стан науки:
Групи експертів

українські зарубіжні

погіршиться 26 16
залишиться без змін 3 5
поліпшиться 7 4

Усього 36 25
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недостатнім, що призведе до браку молодих 
дослідників і деградації науки»;

4) погана організація науки («Наука пере-
стала відігравати роль соціального ліфту, іс-
нуюча організація науки не спроможна забез-
печити пристойний рівень життя науковцям, 
особливо молодим»; «Небажання змінити сис-
тему управління наукою»).

Зазначені чинники не просто погіршують 
стан науки в країні, вони ведуть до її деградації 
(«Динаміка відтоку наукової молоді та змен-
шення загальної кількості науковців в Україні, 
зниження всіх показників наукової діяльнос-
ті … (хоча б за індексом цитування) свідчать 
про деградацію наукової системи»; «Навіть за 
умови негайного підвищення фінансування, 
що, зважаючи на загальний фінансовий стан 
країни, неможливо, в найближчі п’ять років не 
вдасться зупинити руйнацію системи»). Цьо-
му також заважатиме «високий рівень інерцій-
ності системи, протистояння (а не здорова кон-
куренція) між академічною і університетською 
наукою, виродження наукових шкіл». 

Серед факторів, які можуть забезпечити 
реальне поліпшення стану науки в країні, екс-
перти (підкреслимо, що кількість експертів, 
які прогнозують покращення стану вітчизня-
ної науки, майже в 4 рази менша від тих, хто 
передбачає його погіршення!) назвали такі: 
розширення співпраці з іноземними вченими; 
знання англійської мови і використання мож-
ливостей Інтернету. Очікування змін на краще 
у сфері науки також пов’язується зі створен-
ням Національної ради з питань розвитку на-
уки і технологій та Національного фонду до-
сліджень. 

Деякі експерти сподіваються на незначне 
поліпшення стану науки за умови «кінця еко-
номічної рецесії, політичної нестабільності і 
збільшення фінансування науки». Як зазначив 
один з експертів, «ще п’ять років вистачить, 
щоб суспільство усунуло від влади керівників, 
які не розуміють вирішальної ролі науки та ін-
новацій у виведенні країни з глибокої кризи, 
тому що подальше погіршення неприпусти-
ме». На сьогодні лише троє експертів із 36 вва-
жають, що стан науки у найближчі роки зали-

шиться без змін, оскільки «ніщо не вказує на 
зміни існуючих негативних тенденцій».

Як видно з табл. 4, більшість зарубіжних 
експертів оцінюють перспективи розвитку 
науки в країнах свого проживання так само 
песимістично, як і українські експерти. Збіга-
ються і головні передумови такого негативно-
го прогнозу — економічна криза і недостатнє 
фінансування сфери науки і освіти. Крім цих 
спільних факторів експерти з Росії, напри-
клад, зазначали певну відчуженість від світо-
вої науки, погіршення політичного клімату в 
країні, непотрібність науки нинішній владі та 
руйнівний характер реформи РАН, проведеної 
2013 р. Наші колишні співвітчизники з дале-
кого зарубіжжя вказували на такі чинники по-
дальшого ймовірного погіршення стану справ 
у сфері науки, як відсутність ґрунтовності і на-
ступності у проведенні наукових досліджень 
через короткострокові контракти (1—3 роки), 
виконання досліджень переважно за модни-
ми темами, тиск принципу «publish or perish» 
для отримання науковцями нових контрактів 
(або захисту дисертації) і, як наслідок, масова 
поява низькоякісних публікацій, у тому числі 
у високорейтингових журналах (Німеччина); 
міграція найкращих науковців і зниження пре-
стижу цієї професії (США) тощо.

Можливе поліпшення стану науки експер-
ти аргументують збільшенням частки ВВП на 
її розвиток (Білорусь), наявністю критичної 
кількості висококласних науковців, що гли-
боко розробляють теоретико-методологічні 
підходи до досліджень (США), проведенням 
реформ і зміною поколінь (Польща, Іспанія, 
Німеччина). 

Роль науки в українському суспільстві. На 
думку вітчизняних експертів, модернізація 4 
сучасного суспільства без розвитку науки про-
сто неможлива, оскільки саме наука та освіта 
формують суспільство, забезпечують його змі-

4 Під модернізацією суспільства експерти розуміють 
процес його оновлення, осучаснення, удосконален-
ня, трансформації головних соціальних інститутів, 
технологічної бази, системи цінностей тощо заради 
покращення якості життя та ефективнішого функці-
онування і гармонійного розвитку суспільства.
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ни зі знаком «плюс». Саме наука, виробляючи 
та поширюючи наукові знання, дає суспільству 
нові технології, нові джерела енергії, нові мож-
ливості для підвищення рівня життя і перехо-
ду на якісно новий рівень існування. Проте за 
умови поглиблення негативних трендів у сфері 
науки остання просто не здатна ефективно ви-
конувати свої функції і відчутно впливати на 
розвиток суспільства 5. Невипадково експерти 
зазначили, що виконувати свою ключову, ви-
рішальну для модернізації українського сус-
пільства роль вітчизняна наука здатна лише за 
певних умов: нормального фінансування і до-
корінної зміни ставлення з боку чинної влади. 
Деякі експерти, загалом визнаючи значну роль 
науки в історичній перспективі, підкреслюва-
ли «вкрай обмежену» її роль у сьогоднішній 
Україні. Ще песимістичнішу оцінку дає екс-
перт, який аналізує стан науки з позицій світ-
системного, глобалізаційного підходу: «Різна 
роль на різних сценах: вирішальна — в країнах 
Центру, Україна — периферія і реципієнт на-
укових досягнень».

Щодо конкретних напрямів впливу вітчиз-
няної науки на суспільство, то згідно з оцін-
ками експертів, більшою мірою вона впливає 
сьогодні на виробництво нового знання (2,1 
бала за 3-бальною шкалою, де «1» означає ма-
лий, «2» — посередній, «3» — значний вплив), 
технологічне забезпечення обороноздатнос-
ті країни (1,9 бала), поширення інформацій-
них та комунікаційних технологій, зростання 
освітнього і культурного рівня громадян (по 
1,7 бала). На нижній межі посереднього впливу 

5 За оцінками наукознавців, розраховувати на істотну 
економічну функцію науки можливо тільки почина-
ючи з порогового значення 1,7 % ВВП (за нижчих 
обсягів фінансування наука здатна виконувати лише 
соціокультурну функцію. В останні роки бюджетне 
фінансування вітчизняної науки становило лише 
0,3 % ВВП — одну шосту від передбаченого законо-
давством України рівня [4]. На основі аналізу дина-
міки наукометричних показників розвитку науки та 
індексу розвитку людського потенціалу науковці з 
Молдови довели існування тісного взаємозв’язку/
взаємовпливу соціально-економічного і наукового 
розвитку суспільства [5].

оцінено вплив української науки на формуван-
ня наукового світогляду, наукове забезпечення 
національної безпеки, вирішення екологічних і 
продовольчих проблем (відповідно 1,6; 1,6; 1,5; 
1,5 бала). На інші напрями суспільного життя 
(консолідація суспільства, розвиток суспільно-
політичної системи, підвищення рівня та якос-
ті життя населення, розвиток системи охорони 
здоров’я, сприяння інноваційному розвитку 
економіки, науково-експертне забезпечення 
державної соціально-економічної, культурної 
і зовнішньої політики тощо) вітчизняна наука 
впливає ще менше (середній бал коливається 
від 0,9 до 1,4 бала).

Система показників для оцінювання ро-
боти науковців. Для об’єктивного оцінюван-
ня ефективності роботи наукових інститутів і 
науковців вкрай важливо мати просту, прозо-
ру і адекватну специфіці наукової діяльності 
систему показників. Саме тому ми запропону-
вали експертам перелік із 13 найважливіших, 
на нашу думку, показників для оцінювання ро-
боти науковців з проханням обрати не більше 
п’яти і можливістю додати за необхідності інші. 
У табл. 5 наведено проранжований за кількіс-
тю отриманих відповідей перелік показників.

Експертні оцінки дають підстави для сер-
йозних роздумів. Крім безперечно важливо-
го показника «визнання досягнень науковим 
співтовариством» (у будь-якому колективі, 
тим більше в науковому, всі знають, хто є хто 
і чого вартий), основні показники для оціню-
вання роботи науковців, на думку вітчизняних 
експертів, мають відображувати міжнародний 
профіль діяльності і визнання вченого: участь 
у міжнародних наукових проектах, наявність 
закордонних публікацій, участь у закордонних 
конференціях, індекси цитування в міжнарод-
них наукометричних базах. До речі, це повніс-
тю збігається з думкою зарубіжних експертів 
щодо найважливіших показників оцінювання 
роботи науковців. Такий підхід є, безумовно, 
правильним з позицій розуміння інтернаціо-
нального характеру справжньої науки і праг-
нення до визнання української науки в світі. 
Проте запровадження цих вимог до україн-
ських учених потребує не лише постійної ро-
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боти самих науковців над підвищенням свого 
кваліфікаційного рівня, а й створення необхід-
них матеріальних та інституційних умов з боку 
держави у вигляді насамперед гідної заробітної 
плати і нормального фінансування наукової 
сфери. Оскільки Україна прагне зайняти гідне 
місце у світі і задекларувала курс на євроінте-
грацію як стратегічний пріоритет, під нормаль-
ним фінансуванням науки розуміється фінан-
сування у розмірі, визнаному розвиненими 
країнами як необхідний для плідного функці-
онування науки (близько 3 % ВВП). Принай-
мні, він має бути не нижчим від встановленого 
законодавством України рівня (1,7 % ВВП). 

Найрідше серед показників для оцінювання 
роботи науковців експерти відзначали наяв-
ність ученого звання. Це пов’язано, мабуть, з 
наявністю в науковому середовищі академіч-
ної непорядності («Продажність усього того, 
що пов’язане зі здобуттям вчених звань, осо-
бливо в гуманітарній та правознавчій сферах. 
Зараз отримання вчених звань це переважно 
питання грошей, а не реальних наукових здо-
бутків»). Невипадково один з експертів запро-
понував запровадити на законодавчому рівні 
відповідальність науковців за якість наукового 
продукту й у разі прийняття до захисту або за-
хисту дисертаційної роботи неналежної якості 
(плагіат, низький науковий рівень) позбавля-
ти відповідного звання не лише дисертанта, а 
й усіх причетних до цього процесу науковців: 
голів і учених секретарів учених рад, наукових 
керівників, рецензентів, опонентів тощо. «Та-
кий підхід різко зменшить кількість бажаючих 
керувати продажними вченими радами, під-
писувати липові експертні висновки, рецензії, 
відгуки тощо. Зменшення кількості липових 
науковців з фіктивними науковими ступенями 
та званнями сприятиме оздоровленню науко-
вого клімату та полегшенню роботи справжніх 
науковців».

Як додаткові показники оцінювання роботи 
науковців експерти запропонували такі: наяв-
ність наукових шкіл, експертна оцінка внеску 
в науку, обсяг експорту новітніх технологій 
(патентів, ліцензійних угод), виробів тощо. 
Зрозуміло, що критерії оцінювання для фунда-
ментальних і прикладних досліджень, як і для 
якісно різних галузей наук — технічних, при-
родничих і суспільних — є різними. Головним 
же при розробленні таких критеріїв має бути 
мінімізація бюрократичних підходів і макси-
мальне врахування «творчих можливостей 
науковця».

Інституційна модель організації науки. 
Останнім часом актуалізувалося питання щодо 
моделі організації науки, яка б найбільше спри-
яла її розвитку в українському суспільстві. Пе-
реважна більшість вітчизняних експертів (дві 
третини, 23 з 37 експертів, що відповіли на це 
запитання) висловилися за змішану модель, 

Таблиця 5. Перелік показників 
для оцінювання роботи науковців, 
проранжований за кількістю 
отриманих відповідей експертів 

Показники
Відсоток 

відповідей
Кількість 
експертів

Участь у міжнародних науко-
вих проектах 81 30
Визнання досягнень науковим 
співтовариством 76 28
Кількість наукових статей 
і монографій, опублікованих 
за кордоном 60 22
Індекси цитування в міжна-
родних наукометричних базах 57 21
Виступи на наукових форумах 
за кордоном (з публікацією 
матеріалів) 43 16
Наявність винаходів, ліцензій, 
патентів 38 14
Кількість наукових статей 
і монографій, опублікованих 
в Україні 30 11
Наявність наукового ступеня 22 8
Висвітлення результатів на-
укової роботи в ЗМІ 19 7
Кількість підготовлених кан-
дидатів і докторів наук 16 6
Виступи на наукових форумах 
в Україні (з публікацією мате-
ріалів) 16 6
Стажування за кордоном 11 4
Наявність ученого звання 8 3
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яка враховує національні історичні традиції і 
світовий досвід; третина (11) респондентів від-
дали перевагу академічній моделі організації 
науки, що традиційно притаманна нашому сус-
пільству. Жодний експерт не підтримав впро-
вадження в Україні університетської моделі, 
історично найбільш поширеної на Заході. Для 
порівняння: більше половини зарубіжних екс-
пертів (14) висловилися за змішану модель, 
третина (8) науковців з-за кордону віддали пе-
ревагу університетській моделі і лише двоє із 
зарубіжних експертів підтримали академічну 
модель організації науки. На мою думку, оби-
рати чи то «академічну», чи то «університет-
ську» модель у тій формі, в якій вони існують 
сьогодні, протиставляючи одну одній, непра-
вильно і неможливо. І академічні інститути, і 
університети в Україні потребують модерніза-
ції. Не можна і «перенести» волюнтаристським 
шляхом науку у виші, «відтворюючи» західну 
університетську модель: «Університетська (ву-
зівська) наука не може розглядатися як аль-
тернатива існуванню НАН, основна функція 
вищих навчальних закладів — навчати молодь, 
а основна функція наукових установ НАН — 
створення наукового знання. І це різні функ-
ції». «Університетська наука не повинна існу-
вати як щось «інше». У найбільш потужних 
університетах потрібно розвивати академічні 
філії, для яких наукові дослідження будуть 
також основним видом діяльності, а не чимось 
додатковим до викладання».

Проте тільки двоє експертів вважають, що 
НАН України у тому вигляді, в якому вона іс-
нує сьогодні, повністю відповідає вимогам часу. 
Понад ¾ опитаних (29 експертів) дотримують-
ся думки, що НАН України потрібна серйозна 
реорганізація. Ця група експертів складається 
з двох підгруп. До першої підгрупи (16 експер-
тів) увійшли, умовно кажучи, «помірні рефор-
матори», які виступають за певну структурну 
реорганізацію і корекцію окремих напрямів 
функціонування Академії. До другої підгру-
пи (13 експертів) — більш радикально нала-
штовані науковці, які вважають, що потрібна 
докорінна реорганізація управління наукою і 
насамперед з боку НАН України. З усього за-

галу експертів виявився лише один відвертий 
скептик, на думку якого жодна реорганізація 
НАН України не буде ефективною, оскільки 
вона повністю себе вичерпала і її слід скасува-
ти як інститут.

Коментуючи свою позицію щодо реорга-
нізації Академії, експерти наголошували, що 
проводити її доцільно лише після виконання 
державою своїх зобов’язань щодо забезпечен-
ня нормальних умов для роботи науковців і 
визначення на державному рівні ролі науки 
в сучасному українському суспільстві. «Щоб 
судити про дійсну спроможність НАН Укра-
їни, треба спочатку створити умови для її 
НОРМАЛЬНОЇ роботи, а не говорити про по-
вну неспроможність (бездіяльність) в умовах 
фінансового голодомору». «Невизначеність 
щодо ролі науки в сучасному українському 
суспільстві спричинює ситуацію, коли вона не 
може бути ефективно включена в діалог із сус-
пільством, в результаті чого слабо реалізується 
її суспільна функція, а це, в свою чергу, при-
зводить до посилення відриву науки від сус-
пільних потреб та інтересів». «НАН, безумов-
но, має існувати як демократичний інститут 
здійснення управління і організації наукової 
діяльності. Будь-які міністерства науки тощо є 
менш ефективними і менш демократичними». 
«Це помилка — вимагати реформування НАН 
України, як взагалі всієї науки, без чіткого ви-
значення інноваційного розвитку країни. Ака-
демія здатна адаптуватися під цілі такої стра-
тегії». На думку експертів, «реорганізація має 
відбуватися на ґрунті об’єктивного вивчення 
існуючої ситуації за міжнародними критері-
ями», в контексті цілей, визначених Концеп-
цією розвитку НАН України на 2014—2023 рр. 

Пропозиції і рекомендації вітчизняних екс-
пертів щодо реформування науки в Україні.

1. Реформування науки в Україні має здій-
снюватися на основі державної стратегії роз-
витку вітчизняної науки, якої сьогодні немає.

2. Реформувати наукову сферу без створення 
мінімально необхідних умов для нормальної ро-
боти науковців і наукових установ, що означає 
припинення «фінансового голодомору» вітчиз-
няної науки і забезпечення повної імплемента-
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ції Закону «Про наукову і науково-технічну ді-
яльність» від 16.01.2016 6, недоцільно.

3. У контексті інституційного забезпечення 
реформування наукової сфери важливо при-
вести до ладу всю її законодавчо-нормативну 
базу. Прийняти низку законів, які стимулюва-
ли б розвиток науки, зокрема закон про дер-
жавну політику в галузі науки, технологій та 
інновацій. Прийняти закони, які б мотивува-
ли бізнес до спонсорської діяльності. «Ввести 
посаду віце-прем’єр-міністра з науки і вищої 
освіти». «Ліквідувати профільне міністерство 
в частині, що керує наукою, оскільки розподіл 
копійчаних коштів і адміністрування видачі 
документів про наукові ступені і звання НАН 
здатна здійснювати самостійно. У світі авто-
ритет НАН України незрівнянно вищий, ніж 
профільного міністерства».

4. Припинити адміністрування науки згори: 
«Треба реформувати економіку і суспільні від-
носини, наука може самореформуватися у від-
повідь на певні виклики». 

5. Реформуванням науки мають займатися 
фахівці-науковці, а не чиновники МОН чи по-
літики.

6. Для з’ясування реального стану вітчизня-
ної науки і ліквідації неефективних установ та 
підрозділів необхідно здійснити аудит науко-
вої системи України за західними критеріями 
оцінки наукової діяльності. 

7. Запровадити апробовані практикою і до-
свідом розвинених країн принципи організації 
наукових досліджень, що стосуються фінансу-
вання, гарантій економічних свобод, мобіль-
ності вчених і стимулів для їх продуктивної 
роботи, наукової етики тощо. 

6 Опитування виявило неоднозначне сприйняття на-
уковцями нового закону про наукову і науково-тех-
ніч ну діяльність. Хоча більше половини експертів у 
цілому досить позитивно його оцінили, більшість з 
них (16 експертів) очікують від цього закону лише 
часткових результатів або пов’язують його ефектив-
ність з певними умовами. Однозначно позитивно 
його оцінили лише чотири експерти. 14 експертів 
сприймають новий закон або відверто песимістично, 
або взагалі негативно.

8. Осучаснити принципи державного фінан-
сування науки та сприяти створенню різнома-
нітних фондів, які б фінансували наукові про-
екти на конкурсних засадах. Створити систему 
грантового фінансування наукових досліджень 
(інституціональну, персональну та змішану).

9. Держава має «належним чином підтри-
мати фундаментальну науку в академіях і уні-
верситетах за принципом: 1) знайти достойних 
шляхом фахової експертизи; 2) підтримати їх; 
не заважати їм. Для прикладних досліджень 
важливе прийняття закону, що створить ре-
альні дійові стимули для тандему інноваторів 
з боку науки і бізнесу. Такі дії влади є нині жит-
тєво необхідними у нас і для науки, і для еконо-
міки, що має наповнювати державний бюджет. 
Це була б насправді дієва реформа, яку в тій чи 
іншій формі здійснювали всі провідні країни».

10. «Розробити стратегічні програми науко-
вих досліджень за всіма галузями науки; скон-
центрувати фінансове забезпечення стратегіч-
них програм на конкурсних засадах, на осно-
ві чого виділяться «проривні центри» науки 
в країні; діяльність Академії організувати на 
кшталт «мозкового центру», експертної групи, 
відповідальної за визначення стратегічних про-
грам за всіма галузями науки та організаційно-
фінансове забезпечення їх реалізації».

11. Дбайливо ставитися до накопиченого за 
попередні роки наукового потенціалу. Не руй-
нуючи того, що залишилося, розвивати най-
більш живі напрями (за критеріями наявності 
у наукових колективах молоді та значущості 
результатів).

12. Підтримувати різні галузі науки, а не 
тільки природничі. Здійснювати підтримку 
регіональної науки. «Забезпечити умови роз-
витку галузевої науки та можливості фінансу-
вання науки підприємствами, зацікавленими в 
розвитку своїх технологій».

13. Провести широкі обговорення питань 
розвитку і реформування науки в Україні із за-
лученням усіх, хто має безпосередній стосунок 
до наукової діяльності.

14. Створити громадську платформу з про-
відних науковців: «Влада та наука мають пра-
цювати спільно. Науковці мають залучатися 
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до прийняття управлінських рішень як у на-
уці, так і в економіці». Забезпечити першочер-
гову підтримку «науково-технічних проектів, 
спрямованих на розвиток економіки України, 
поліпшення екології, енергоефективність, по-
кращення здоров’я людини».

15. «Створити низку спеціалізованих науко-
вих фондів (крім ДФФД) та опрацювати прак-
тику фінансування тимчасових дослідницьких 
груп через персональні банківські рахунки. 
Мета — демократизувати механізм розподі-
лу коштів за науковими грантами, які інакше 
у значній частині будуть вилучені на користь 
потреб материнських організацій. Взагалі пе-
реглянути ідеологію кооперації (і взаємодії в 
цілому) дослідницьких груп з науковими уста-
новами. Це сприятиме реальній реструктури-
зації системи НАН України».

16. «Треба рішуче позбавитися бюрократи-
зації в управлінні наукою». «Ліквідувати мо-
нополію у науці». Проекти та програми рефор-
мування науки повинні обговорюватися більш 
демократично і безпосередньо у наукових ко-
лективах, а не тільки в Президії НАН України. 

17. «Професійні асоціації вчених повинні 
отримати права, коли держава не приймає рі-
шень щодо тієї чи іншої галузі науки без згоди 
відповідних асоціацій. Не може визначатися 
стандарт будь-якого наукового знання суто в 
межах МОН».

18. Розвивати міжнародне співробітництво і 
посилити кооперацію з інституціями розвине-
них країн. Створити український фонд акаде-
мічного обміну.

19. Визначити критичний вік керівників і 
провести омолодження керівного складу на-
укових установ.

20. Забезпечити всебічну «підтримку науко-
вої молоді як основи сталого розвитку науки».

21. Радикально боротися з проявами псевдо-
наукової діяльності, «розвивати рух за науко-
ву чесність і формувати дієві етичні принципи 
в науковому співтоваристві».

Висновки. Експертні опитування дозволи-
ли отримати найбільш компетентні оцінки ре-
ального стану справ у науковій сфері сучасної 
України. Багата палітра думок вітчизняних 

експертів щодо ролі, проблем і перспектив 
науки в Україні, іноді навіть протилежних 
за своїм змістом, відображує не лише склад-
ність нинішньої ситуації у сфері науки і в 
українському суспільстві в цілому, а й різно-
манітність соціокультурних цінностей людей. 
Проте головною думкою, що пронизує відпо-
віді всіх без винятку експертів, є визнання ви-
рішальної ролі науки в розвитку суспільства 
і однозначне розуміння того, що ефективно 
виконувати свої суспільні функції наука може 
лише за умов нормального фінансування і 
зацікавлено-доброзичливого ставлення дер-
жави. Оцінки західних експертів тільки під-
тверджують висновки вітчизняних науковців 
і акцентують увагу на важливості їх ширшо-
го і всебічного входження в глобальний на-
уковий простір. Крім подальшого плідного 
розвитку міжнародного співробітництва за 
різними науковими напрямами українським 
ученим важливо активно долучатися до від-
стоювання інтересів науки в межах новоство-
реного глобального маршу за науку і займати 
активну громадянську позицію на захист ві-
тчизняної науки від різного роду невігласів 
і неоліберальних горе-реформаторів. Тільки 
об’єднаними зусиллями справжніх науковців 
можна зупинити подальше руйнування науки 
в Україні і сприяти правильному розвитку 
суспільства. Наука має стати дієвим каналом 
представництва всього розмаїття суспільних 
інтересів і найвищим інтелектуальним авто-
ритетом у діалозі суспільства і влади.
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гнозування НАН України)

10. Єрмоленко Анатолій Миколайович (Інститут фі-
лософії ім. Г.С. Сковороди НАН України)

11. Злобіна Олена Геннадіївна (Інститут соціології 
НАН України)

12. Кононов Ілля Федорович (Луганський національ-
ний університет ім. Тараса Шевченка, м. Старо-
більськ)

13. Кордюк Олександр Анатолійович (Інститут мета-
лофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України)

14. Костенко Наталя Вікторівна (Інститут соціології 
НАН України)

15. Кремінський Борис Георгійович (ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти»)

16. Кривцун Ігор Віталійович (Інститут електрозва-
рювання ім. Є.О. Патона НАН України)

17. Кузнєцов Володимир Іванович (Інститут філосо-
фії ім. Г.С. Сковороди НАН України)

18. Кутуєв Павло Володимирович (НТУУ «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»)

19. Куценко Ольга Дмитрівна (Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка)

20. Лібанова Елла Марленівна (Інститут демографії 
та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН 
України)

21. Лобанов Леонід Михайлович (Інститут електро-
зварювання ім. Є.О. Патона НАН України) 

22. Локтєв Вадим Михайлович (Інститут теоретичної 
фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)

23. Мазур Олександр Анатолійович (Інститут елек-
трозварювання ім. Є.О. Патона НАН України)

24. Маліцький Борис Антонович (Інститут дослі-
джень науково-технічного потенціалу та історії на-
уки ім. Г.М. Доброва НАН України)

25. Мельниченко Анатолій Анатолійович (НТУУ 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського»)

26. Мриглод Ігор Миронович (Інститут фізики кон-
денсованих систем НАН України)

27. Наумовець Антон Григорович (Інститут фізики 
НАН України)

28. Патон Борис Євгенович (Інститут електрозварю-
вання ім. Є.О. Патона НАН України)

29. Попович Олександр Сергійович (Інститут дослі-
джень науково-технічного потенціалу та історії на-
уки ім. Г.М. Доброва НАН України)

30. Ручка Анатолій Олександрович (Інститут соціо-
логії НАН України)

31. Семиноженко Володимир Петрович (Інститут мо-
нокристалів НАН України) 

32. Сененко Антон Ігорович (Інститут фізики НАН 
України)

33. Сорокін Віктор Михайлович (Інститут фізики на-
півпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України)

34. Толочко Петро Петрович (Інститут археології 
НАН України)

35. Шеховцов Олександр Володимирович (Інститут 
гідромеханіки НАН України)

36. Шульга Микола Олександрович (Інститут соціо-
логії НАН України)

37. Ямпольський Валерій Олександрович (Інститут 
радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова HAH 
України)

38. Яцків Ярослав Степанович (Головна астрономічна 
обсерваторія НАН України).

Список зарубіжних експертів

  1. Алєксєєв Михайло (Alexseev Mikhail, San Diego 
State University, США)

  2. Артюхін Михайло Іванович (Інститут соціології 
НАН Білорусі, Білорусь)

  3. Бабосов Євгеній Михайлович (Інститут соціології 
НАН Білорусі, Білорусь)

  4. Белавін Олександр Абрамович (Інститут теоре-
тичної фізики ім. Л.Д. Ландау РАН, Росія)

  5. Берлянд Леонід (Berlyand Leonid, Pennsylvania 
State University, США)

  6. Буравой Майкл (Burawoy Michael, University of 
California, Berkeley, США)

  7. Валлерстайн Еммануїл (Wallerstein Immanuel, Yale 
University, США)

  8. Вестон Крис (Weston Chris, Weston Consulting, 
Польща) 

  9. Вольяс Клер (Wallace Claire, University of Aber-
deen, Велика Британія)

10. Дерлуг’ян Георгій Матвійович (New York Univer-
sity, Abu Dhabi, ОАЕ)

11. Джонсон Р. Бойд (Johnson R. Boyd, Indiana Wes-
leyan University, США)

12. Ільїн Володимир Іванович (Санкт-Петербур зький 
державний університет, Росія)

13. Коніордос М. Сократіс (Koniordos M. Sokratis, 
University of Crete, Греція)

14. Кус Себастіан (Koos Sebastian, University of Kon-
stanz, Німеччина)

15. Лейн Девід (Lane David, University of Cambridge, 
Велика Британія)

16. Лендьєл Дьєрдь (Lengyel György, Corvinus Univer-
sity of Budapest, Угорщина)

17. Луцевич Орися (Chatham House, Велика Британія)
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18. Маурер Андреа (Maurer Andrea, University of Trier, 
Німеччина)

19. Павляк Миколай (Pawlak Mikolaj, University of 
Warsaw, Polish Academy of Sciences, Польща)

20. Пономарева Олена (Sapienza University of Rome, 
Італія)

21. Рамос В. Альберто (Ramos V. Alberto, Universidad 
Carlos ІІІ de Madrid, Іспанія)

22. Розов Микола Сергійович (Інститут філософії та 
права СВ РАН, Росія)

23. Тамаш Пал (Tamás Pál, Hungarian Academy of Sci-
ences, Corvinus University of Budapest, Угорщина)

24. Хаврусь Вячеслав Олександрович (Leibniz Insti-
tute for Solid State and Materials Research, Dresden, 
Німеччина)

25. Цирель Сергій Вадимович (Санкт-Петербурзький 
гірничий університет, Росія).

Примітки

1. В українському експертному опитуванні взяли 
участь 38 вітчизняних учених, до яких ми звернули-
ся як до експертів, зважаючи не лише на їх обізнаність 
щодо стану справ у науковій сфері України, а й на їх 
особисту громадянську позицію щодо відстоювання 
інтересів вітчизняної науки. Опитування здійснюва-
лося в два етапи: спочатку опитували науковців згідно 
з переліком, сформованим дослідниками за зазначени-
ми вище критеріями (червень—липень 2016 р.), а по-
тім тих, кого порекомендували експерти першої хвилі 
опитування (вересень—листопад 2016 р.).

Абсолютна більшість (30 з 38) мають науковий стаж 
понад 20 років, серед них 5 експертів — більш як 50 ро-
ків. Дві третини (29) експертів працюють на посадах 
керівників наукових установ або підрозділів, інші — на 
посадах головних (7), провідних (1) або старших на-
укових співробітників (3). Абсолютна більшість (32) 
мають ступінь доктора наук, решта (6) — кандидата 
наук. Десять експертів мають звання академіка НАН 
України, 5 — члена-кореспондента, 19 — професора, 
8 — старшого наукового співробітника (двоє не мають 
ученого звання). Один з експертів є членом Європей-
ської академії (Париж). Серед найвищих керівників 
Академії в опитуванні взяли участь президент, віце-
президент, три академіки-секретарі відділень НАН 
України.

За родом діяльності більшість експертів представ-
ляють суспільно-гуманітарні, фізичні та інженерно-
технічні науки. У сферу наукових інтересів кількох 
експертів входять різні галузі наук. Більшість науков-
ців (27) займаються і фундаментальними, і приклад-
ними дослідженнями, 9 — переважно фундаменталь-
ними і тільки 2 — переважно прикладними. 

Дві третини вітчизняних експертів займають актив-
ну публічну позицію: вони регулярно або час від часу 
(по 14 відповідно) використовують соціальні/профе-
сійні мережі Інтернету для обговорення важливих на-
укових і соціальних проблем, а також регулярно (10) 
або час від часу (17) виступають у ЗМІ. Лише троє з 
експертів, що відповіли на це запитання, ніколи не ви-
користовували соціальні мережі, 6 — дуже рідко. Ана-
логічно двоє експертів зазначили, що ніколи не висту-
пали у ЗМІ, 7 — дуже рідко.

2. Вибір зарубіжних експертів (N = 25) визначався 
двома параметрами — активною науковою роботою 
(більшість із них є визнаними авторитетами у глобаль-
ному науковому співтоваристві) і досвідом співпраці з 
українськими вченими (що передбачає певну обізна-
ність стосовно стану науки в Україні). Опитування 
проходило восени 2016 р. Було опитано 6 науковців з 
близького зарубіжжя, 6 — з колишнього СРСР, що пра-
цюють сьогодні в західних країнах, і 13 — західних (за 
походженням) вчених із далекого зарубіжжя. 

Половина зарубіжних експертів (12) займаються і 
фундаментальними, і прикладними дослідженнями, 
8 — переважно фундаментальними, 5 — переважно 
прикладними дослідженнями і розробками. Більшість 
(18 з 25) мають науковий стаж понад 20 років, серед 
них троє — більш як 50 років. За родом занять пере-
важна більшість експертів (21 з 25) представляють 
суспільні науки. У сферу наукових інтересів кількох 
експертів входять різні галузі наук.

Як і серед українських експертів, дві третини зару-
біжних експертів займають активну публічну позицію: 
вони регулярно або час від часу (відповідно, 13 і 3) 
використовують соціальні/професійні мережі Інтер-
нету для обговорення важливих наукових і соціальних 
проблем, а також регулярно (4) або час від часу (14) 
виступають у ЗМІ. Лише двоє зарубіжних експертів 
ніколи не використовують соціальні мережі, 6 — дуже 
рідко. Аналогічно лише один експерт зазначив, що ні-
коли не виступав у ЗМІ, 6 — дуже рідко.
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THE STATE OF SCIENCE IN UKRAINE 
(BASED ON THE ASSESSMENTS OF UKRAINIAN AND FOREIGN EXPERTS)

Assessments by the most competent specialists on the state of affairs in the scientific sphere of modern Ukraine are 
presented. The analysis includes not only evaluation of the general state of science in Ukraine and the prospects for its 
development, but also such parameters as the role of science in Ukrainian society; attitude to the national science by the 
state, society, media, business structures and foreign scientific organisations; the institutional model of the organisation 
of science; a system of indicators for assessing the work of scientists, etc. Comparison between Ukrainian and foreign 
experts’ assessments is presented for certain indicators. National experts’ proposals and recommendations on the 
reformation of science in Ukraine are systematised.

Keywords: science, science and society, expert assessments.
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НАУКА НАУКА 
І СУСПІЛЬСТВО І СУСПІЛЬСТВО 

ЧАС НЕ ЧЕКАЄ

У статті автор звертає увагу на болючі проблеми ядерної енергетики 
України, попереджає про необхідність вжиття екстрених заходів для по-
рятунку галузі, термінового розроблення чіткого плану дій щодо майбут-
нього розвитку ядерно-енергетичної сфери та створення ядерно-паливного 
циклу України. І робити це потрібно негайно, оскільки часу на прийняття 
рішень майже не залишилося.

Проблеми української ядерної енергетики, що роками не ви-
рішуються і постійно накопичуються, щодня наближають нас 
до катастрофи у сфері вироблення електроенергії на атомних 
станціях і, як наслідок, в економіці країни.

Діяльність у сфері ядерної енергетики регламентується в на-
шій країні законодавчою базою, до якої входять: 

• «Концепція державного регулювання безпеки та управлін-
ня ядерною галуззю в Україні», затверджена Верховною Радою 
25.01.1994 р.; 

• Закон України «Про використання ядерної енергії та раді-
аційну безпеку», прийнятий Верховною Радою 08.02.1995 р.; 

• Постанова Верховної Ради «Про Національну енергетичну 
програму України до 2010 р.» (далі — Програма), затверджена 
15.05.1996 р. (про ядерну енергетику йдеться у розділі 5.10); 

• Закон України «Про правовий режим території, що зазна-
ла радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи» (від 27.02.1991 р.).

Хочу особливо підкреслити, що затвердження концепції і 
програм є виключною компетенцією Верховної Ради України і 
що жодного з цих документів Верховна Рада не скасовувала.

Сьогодні можна констатувати, що виконання розділу 5.10 
Програми за основними напрямами повністю провалено. Про-
граму тихо поховали. Хреста на могилі не поставили. Похорон-
ну команду поіменно не названо. Заслуженого покарання ніхто 
не зазнав. 

Натомість Закон України «Про засади функціонування рин-
ку електричної енергії України» дозволив так званому «Енер-
горинку» оплачувати електроенергію від атомних станцій ниж-
че її собівартості. 

УМАНЕЦЬ 
Михайло Пантелійович —
екс-голова Державного комітету 
України з використання ядерної 
енергії (1992—1996 рр.)
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У результаті до вартості електроенергії від 
АЕС не було включено витрати:

• на виконання заходів з підвищення рів-
ня безпеки експлуатації АЕС (~300 млн дол. 
США на 1 блок);

• високовартісні роботи з подовження тер-
мінів експлуатації енергоблоків понад проек-
тні (~300 млн дол. США на 1 блок);

• створення фондів для виведення з експлу-
атації відпрацьованих блоків і поводження з 
радіоактивними відходами (РАВ).

Реально сьогодні можна констатувати, що 
НАЕК «Енергоатом» є банкрутом, що ядерна 
енергетика з «дійної корови» перетворилася на 
«ахіллесову п’яту» електроенергетики і, як на-
слідок, економіки України.

Проте ядерна енергетика ще дихає і бореть-
ся. Добудовано і введено в експлуатацію 6-й 
енергоблок Запорізької АЕС, 4-й блок Рівнен-
ської АЕС і 2-й блок Хмельницької АЕС. На 20 
років подовжено терміни експлуатації енерго-
блоків ВВЕР-440 і на 9 років — ВВЕР-1000 на 
Рівненській АЕС. На превеликий жаль, подо-
вжити цей термін на 15 років не вдалося. 

На жаль — тому що одне лише подовження 
термінів експлуатації понад проектні знижує 
швидкість падіння рівня генерації електроенер-

гії на АЕС. На рисунку наведено графік вста-
новленої потужності реакторів ВВЕР за різних 
термінів подовження експлуатації. З нього ви-
пливає, що вже в 2021 р. нам потрібно ввести 
в експлуатацію перший замісний енергоблок, а 
до 2025 р. — 4 «мільйонники». А як це зробити, 
якщо капітальні витрати на будівництво одно-
го блока становлять за різними оцінками від 
3,5 до 5 млрд дол. США, а вартість подовження 
термінів експлуатації — 300 млн дол. США на 
1 блок.

Проте, найголовніше, що на шляху вирішен-
ня цього надзвичайно важливого завдання за-
маячили дві проблеми, які можуть зірвати реа-
лізацію подовження термінів.

Перша проблема. На початку липня 2015 р. 
Європейський банк реконструкції та розвитку 
(ЄБРР) і Європейська комісія одержали лист, 
підписаний 22 членами Європарламенту, з ви-
могою відкласти кредитування українських 
АЕС. Україну звинувачують у тому, що вона 
порушує підписану нею Конвенцію UNECE 
«Про оцінку впливу на навколишнє середови-
ще у транскордонному контексті». Таку оцінку 
ми повинні були передбачити і провести при 
подовженні термінів експлуатації ядерних бло-
ків. Однак в українському законодавстві немає 
вимоги щодо проведення такої оцінки. Відпо-
відно до Конвенції, Україна мала попередити 
сусідні країни про свої плани подовжити робо-
ту реакторів, але не зробила цього. Загалом, як 
сказано в документі, європейські експерти до-
тримуються думки, що найкращим сценарієм 
для українських «прострочених» енергоблоків 
є їх закриття. З високим ступенем імовірнос-
ті можна сказати, що ініціатором цього листа 
є західний ядерно-енергетичний бізнес. Явно 
проглядається «вторована стежка», яка вже 
привела до закриття Чорнобильської АЕС, а 
також Ігналінської АЕС у Литві, де на відвойо-
ваному ринку цей бізнес уже запланував будів-
ництво своєї АЕС.

Друга проблема. Подовження термінів екс-
плуатації ВВЕР-1000 на 9 років виконано без 
проведення спеціальної технологічної опера-
ції — відпалу корпусу реактора. За інформа цією 
Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона 

Встановлена потужність реакторів ВВЕР за різних 
термінів подовження експлуатації: 1 — подовження 
ВВЕР-400 на 20 років, ВВЕР-1000 на 15 років; 2 — 
подовження ВВЕР-400 на 20 років, ВВЕР-1000 на 
9 років
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НАН України, головний конструктор реактора 
ДКБ «Гідропрес» і науковий керівник Інститу-
ту атомної енергії ім. І.В. Курчатова (обидва — 
Росія) завершують розроблення технології та 
обладнання для відпалу. У 2017 р. виконання 
цієї операції передбачено на Балаковській і 
Ростовській АЕС. Слід очікувати, що після 
успішного відпалу росіяни за правом головно-
го конструктора і наукового керівника розпо-
чнуть масштабну кампанію щодо критичної 
необхідності проведення відпалу або закрит-
тя ядерних блоків. Ця позиція Росії успішно 
литиме воду на млин західного бізнесу. Тому 
шляхи подолання зазначених проблем ми має-
мо знайти вже сьогодні. Якщо ми їх не знайде-
мо, нас чекає катастрофа.

Злочинне невиконання розділу 5.10 Програ-
ми створило загрозливий дефіцит часу для бу-
дівництва замісних потужностей і створення 
замкнутого ядерно-паливного циклу України. 
Уже згадувалося, що для збереження рівня ге-
нерації електроенергії на АЕС перший заміс-
ний атомний енергоблок потрібно включити 
в мережу через 4 роки. Навіть у країнах з по-
тужним економічним потенціалом, де будів-
ництво АЕС поставлено на потік, такі темпи 
немислимі. Терміни від вибору майданчика до 
включення енергоблока в мережу реально ста-
новлять від 7 до 10 років. Ми ж бездарно угро-
били потужний будівельний комплекс у складі 
п’яти спеціалізованих будівельно-монтажних 
управлінь (БМУ), по одному на кожній з 5 
АЕС України. Так що будувати нема кому.

Та й що ми збираємося створювати і будува-
ти? З кінця 2014 р. НАЕК «Енергоатом» роз-
кручує програму будівництва на фундаментах 
недобудованих 3-го і 4-го енергоблоків Хмель-
ницької АЕС, які простояли 30 років просто 
неба, на базі реакторів російського проекту 
ВВЕР-1000/392Б. Це застарілий реактор дру-
гого покоління. Твердження, що проект рекон-
струйований чеською «Шкодою», ніщо інше, 
як окозамилювання. «Шкода» сьогодні — це 
російська компанія на території Чехії, повним 
її власником є російський холдинг «Об’єднані 
машинобудівні заводи», який своєю чергою 
належить російському газовому банку.

Питання — навіщо тягти застарілий мотлох 
в майбутнє української ядерної енергетики? 
Хто й навіщо поховав результати вибору пер-
спективного реактора третього покоління для 
використання в ядерній енергетиці України?

У 2008 р. міжвідомча робоча група у скла-
ді експертів Мінпаливенерго, НАНУ, РНБО, 
ДКЯР України, НАЕК «Енергоатом», пред-
ставників проектних інститутів провела порів-
няльний аналіз за 60 параметрами канадського 
реактора КАНДУ ЕС6 (CANDU) з перспек-
тивним російським реактором ВВЕР-1100 і ді-
йшла висновку, що канадський реактор може 
бути використаний в ядерній енергетиці Укра-
їни нарівні з перспективними реакторними 
установками Франції, США, Росії та Респу-
бліки Корея.

Проте тільки цей реактор — КАНДУ ЕС6 — 
задовольняв безумовну вимогу України, 
оскільки лише на його базі можливе створення 
власного національного незалежного ядерно-
паливного циклу (ЯПЦ), оскільки цей реактор 
працює на природному урані, що не потребує 
створення найдорожчої ланки ЯПЦ — збага-
чення за ураном-235. Крім того, він має низку 
принципових переваг перед іншими реактора-
ми третього покоління:

• реактори КАНДУ ЕС6 працюють у режи-
мі безперервного перевантаження палива, що 
дозволяє довести коефіцієнт використаної по-
тужності до 95 %;

• реактори ЕС6 потребують значно менших 
(в 1,3 раза) капітальних вкладень;

• ці реактори споживають природного ура-
ну на 40 % менше, ніж реактори PWR/BWR;

• вони напрацьовують ВЯП, яке має від-
вальний вміст урану-235 на рівні 0,2—0,25 % 
і плутонію-239 — 0,25—0,3 %, а це значно зде-
шевлює будівництво та експлуатацію системи 
зберігання цього палива, перероблення такого 
палива в осяжному майбутньому недоцільне;

• ці реактори здатні маневрувати потужніс-
тю в діапазоні 60—100—60 % і стало працюють 
у режимі підтримання частоти в системі.

У 2009—2011 рр. спільна українсько-ка над-
ська робоча група у складі фахівців НАЕК 
«Енергоатом» і компанії АЕСL (Канада, го-
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ловний конструктор) за шістьма напрямами 
(безпека, економіка, досвід експлуатації, ЯПЦ, 
ліцензування і нормативна база, інфраструк-
тура) провела поглиблене вивчення техноло-
гії КАНДУ ЕС6. Ця група зробила основний 
висновок про можливість застосування енер-
гоблоків ЕС6 на нових АЕС України нарівні з 
реакторами 3-го покоління провідних світових 
виробників.

Ще раз підкреслю, тільки реактор КАНДУ 
ЕС6, що працює на природному урані, дасть 
змогу створити незалежний національний 
ядерно-паливний цикл.

Минуло 5 років. Де ж рішення про вибір ка-
надського КАНДУ ЕС6 як реактора майбут-
нього для атомної енергетики України? Чому 
керівництво НАЕК «Енергоатом» розірвало 
співпрацю з канадськими компаніями? Чи 
хтось воліє, звільнившись від російського за-
шморга, сунути голову в американський чи єв-
ропейський? Є надія, що банкрутство компанії 
Westinghouse просвітить ці голови.

Сьогодні на практиці підтвердилася ще одна 
значна перевага реакторів ЕС6. У 2006 р. Ки-
тай побудував два таких реактори й успішно 
освоїв технологію DUPIC — допалу в реакто-
рах ЕС6 ВЯП з водо-водяних реакторів. Ця пе-
ревага дає нам шанс на довгі роки забезпечити 
АЕС з реакторами ЕС6 регенерованим ядер-
ним паливом.

Проте цей шанс можна втратити, якщо ми 
не створимо систему зберігання ВЯП з наших 
реакторів у себе в країні і не покінчимо з від-
правкою ВЯП з наших реакторів до Росії, яка 
мало того, що здійснюється на кабальних для 
України умовах, а й у будь-який час росій-
ська сторона може припинити приймати наше 
ВЯП, і по праву, адже Україна не виконує умо-
ви контракту з приймання високоактивних ра-
діоактивних відходів, що утворилися в процесі 
переробки ВЯП наших реакторів.

Чи нова ця проблема? Аж ніяк. Розділ 5.10 
все тієї ж Програми, затвердженої в 1996 р., 
передбачав будівництво пристанційних схо-
вищ ВЯП на Южно-Українській, Рівненській, 
і Хмельницькій АЕС. Проігнорувавши зазна-
чену програму, з грубим порушенням законо-

давства, керівництво НАЕК «Енергоатом» у 
2005 р. визнає фірму Holtec International пе-
реможцем тендеру з будівництва «під ключ» 
не пристанційних сховищ, а централізованого 
сховища ВЯП у зоні відчуження Чорнобиль-
ської АЕС і підписує з нею контракт без ди-
ректив Кабінету Міністрів України. Подальші 
відносини НАЕК «Енергоатом» і фірми Holtec 
International заслуговують на окреме вивчен-
ня каральними органами. Для нас сьогодні 
важливий результат. Минуло 20 років, а крім 
паперової бюрократії нічого немає.

Немає потреби розглядати детально стан ви-
конання інших пунктів програми. Вони зірвані 
точнісінько так само, як і описані вище.

І ось тепер, в умовах гострого дефіциту часу, 
відсутності у НАЕК «Енергоатом» грошових 
коштів, запропоновано незбагненну для розу-
му Енергетичну стратегію України до 2035 р. 
«Безпека, енергоефективність, конкуренто-
спроможність» (далі — Стратегія), яка нікого 
і ні до чого не зобов’язує. Про достоїнства і не-
доліки всіх розділів і в цілому Стратегії я і мої 
колеги-ядерники судити не маємо права, тому 
що вважаємо неприпустимим уподібнюватися 
до тих експертів, які давали у Стратегії реко-
мендації з розвитку ядерної енергетики, не ма-
ючи ані необхідної освіти, ані досвіду роботи в 
цій сфері. Ці рекомендації не варті паперу, на 
якому вони викладені.

Невже не ясно, що терміново необхідна Про-
грама порятунку і розвитку ядерної енергети-
ки, затверджена Верховною Радою України, і 
конкретні заходи щодо її реалізації, затвердже-
ні Кабінетом Міністрів України.

Стратегія — це шлях у нікуди, це щедрий 
ґрунт для махрової бюрократичної еквілібрис-
тики, це злочинне нарощування дефіциту часу. 
Програма і заходи були необхідні вчора. Але їх 
не буде і завтра, якщо не буде зруйновано сті-
ну непрофесіоналізму і не буде запроваджено 
нову систему управління галуззю, яка здатна 
підтримувати на належному рівні постійне 
інформування керівників держави про стан 
справ у галузі, спроможна реалізувати осно-
вний принцип використання ядерних і раді-
аційних технологій — принцип дотримання 
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культури безпеки всіма зайнятими у цій сфері: 
від керівників держави до оператора і слюсаря.

І першим кроком має стати заміна керівни-
ків НАЕК «Енергоатом», які показали нездат-
ність бачити перспективу і боротися за неї.

Позитивних зрушень можна досягти лише 
за умови:

• негайного оголошення надзвичайного ста-
ну в галузі ядерної енергетики і промисловості;

• створення постійно діючої протягом двох 
років урядової комісії;

• заборони, як мінімум на 20 років, на прива-
тизацію АЕС та інших об’єктів ЯПЦ, щоб ніхто 
із зайнятих у цій сфері і біля неї не мріяв поста-
вити особисті інтереси вище від державних;

• негайного скасування положення про так 
зване «перехресне субсидування»;

• заснування нової державної корпорації 
«Укратом» з покладенням на неї відповідаль-
ності за порятунок і розвиток ядерної енер-
гетики і створення ядерно-паливного циклу 
України;

• створення при Укратомі громадської ради 
із залученням непрацюючих професіоналів і 
допуском її членів до документації з усіх видів 
діяльності, в тому числі комерційної, що зна-
ходиться сьогодні за сімома замками.

Це надзвичайні заходи, але вони виправда-
ні. Адже йдеться про порятунок майже 70 % 
генерації електроенергії в Україні в умовах 
жорсткого дефіциту часу, фінансових і мате-
ріальних ресурсів і вкрай жалюгідного стану 
теплової енергетики.

А час не жде і працює проти нас!
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 ВИДАТНИЙ МАТЕМАТИК, 
ПРОСВІТИТЕЛЬ І ОРГАНІЗАТОР 
НАУКИ
До 150-річчя від дня народження 
академіка Д.М. Синцова

Матеріал присвячено 150-річчю від дня народження відомого українського 
математика, доктора математики (1898), професора (1903), академіка 
АН УРСР (1939), заслуженого діяча науки УРСР (1935) Дмитра Матвійо-
вича Синцова. 

Дмитро Матвійович Синцов народився 8(20) листопада 1867 р. 
в м. В’ятка (Кіров) у родині лікаря. Середню освіту здобув у 3-й 
Казанській гімназії, яку закінчив із золотою медаллю в 1886 р. 
і того самого року вступив на фізико-математичний факультет 
Казанського університету. Інтенсивно вивчаючи математику, 
вже студентом 4-го курсу він написав роботу «Про функції 
Якова Бернуллі дробового порядку», за яку Казанський універ-
ситет присудив йому золоту медаль. Найважливіші результати 
цієї роботи було опубліковано 1890 р. в журналі «Известия Ка-
занского физико-математического общества». Після закінчен-
ня університету в 1890 р. Дмитро Матвійович залишився при 
університеті для підготовки до професорського звання.

У цей період Д.М. Синцов бере активну участь у підготовці 
і проведенні 100-річного ювілею від дня народження М.І. Ло-
бачевського. Він перекладає російською мовою класичні праці 
зарубіжних математиків, у яких розвивалися ідеї Лобачевсько-
го: Б. Рімана «О гипотезах, лежащих в основании геометрии»; 
А. Пуанкаре «Об основных гипотезах геометрии»; С. Лі «За-
мечания на работу Гельмгольца «О фактах, лежащих в осно-
ве геометрии»; Ф. Клейна «Сравнительное обозрение новей-
ших геометрических исследований (Эрлангенская программа 
Ф. Клейна)».

У 1892—1893 рр. Дмитро Матвійович склав магістерські іс-
пити і в 1895 р. захистив магістерську дисертацію на тему «Те-
орія конексів у просторі у зв’язку з теорією диференціальних 
рівнянь у частинних похідних першого порядку».

Дмитро Матвійович Синцов 
(1867—1946)
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Ця робота і заняття у Софуса Лі під час три-
місячного закордонного відрядження в 1896 р. 
визначили основний напрям його подальшої 
наукової діяльності. У Лейпцигському універ-
ситеті він прослухав лекції з теорії неперерв-
них груп перетворень у С. Лі та Ф. Енгеля, у 
Математичному інституті Лейпцига вивчав 
мемуари С. Лі з теорії груп, у Геттингенському 
університеті займався у Ф. Клейна і Д. Гіль-
берта, у Дармштадті відвідав майстерні Брил-
ля з виготовлення математичних моделей.

Докторську дисертацію на тему «Раціональні 
інтеграли лінійних рівнянь» Д.М. Синцов за-
хистив у Казані в 1898 р. У цій роботі він дав та-
кож узагальнення способу Ньютона—Лагранжа 
(так званий багатокутник Ньютона) для розкла-
дання алгебраїчної функції у степеневий ряд на 
випадок двох сукупних рівнянь. Витонченість 
цього узагальнення відзначає М.Г. Чеботарьов у 
статті, опублікованій в академічному збірнику 
до 300-річчя Ісаака Ньютона1.

Починаючи з 20-х років XX ст. наукові ін-
тереси Д.М. Синцова зосередилися на дифе-
ренціальній геометрії пфаффових і монжевих 
многовидів. Він вивчає геометричні власти-
вості сукупності, інтегральних кривих, зада-
них неінтегровним пфаффовим рівнянням 

Pdx + Qdy + Pdz = 0,

тобто диференціальним рівнянням однорід-
ним і лінійним щодо dx, dy, dz. Неінтегровність 
рівняння означає, що в кожній точці області 
простору задано площину, але це регулярне 
поле площин не обгинає сімейства поверхонь. 
Якщо ми візьмемо два незалежні регулярні 
векторні поля X і Y, які в кожній точці нале-
жать площині, то дужка Лі [Х, Y] лежить поза 
площиною. Сучасною математичною мовою 
таке поле площин називається розподілом.

Дотичні до цих інтегральних кривих у даній 
точці лежать в одній площині, що дуже важли-
во, оскільки «більшість властивостей кривої 
на поверхні залежать від тієї обставини, що 
дотичні лежать в одній площині, а не від того, 

1 Исаак Ньютон (1643—1727). Под ред. акад. С.И. Ва-
вилова. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1943. С. 107, 111, 
118.

що крива сама лежить на поверхні і утворює 
“елемент поверхні”», — зазначав Дмитро Мат-
війович.

Д.М. Синцов поширив на сукупність інте-
гральних кривих поняття і визначення, які 
даються в теорії поверхонь. Причому він не 
лише підкреслював аналогію між властивос-
тями кривих на поверхні і кривих пфаффового 
многовиду, чим і до нього займався ряд учених, 
таких як Фосс, Лі, Роджерс, Лілієнталь та ін., а 
й відзначав відхилення між ними.

Систематизуючи отримані до нього резуль-
тати, Д.М. Синцов значно поповнив їх. Він 
вводить поняття повної і гауссової кривини, 
розглядає індикатрису геодезичного кручення, 
розв’язує задачу знаходження екстремальних 
радіусів кручення, розглядає окремі випад-
ки систем інтегральних кривих (канонічні, 
циліндричні, розгортні системи), дає дове-
дення теореми Гаусса, узагальнення формули 
Еннепера—Бельтрамі, встановлює зв’язок між 
гауссовою кривиною і лініями кривини, вво-
дить фундаментальні елементи кривих пфаф-
фового многовиду так само, як це робиться в 
теорії поверхонь.

І сьогодні інтенсивно вивчають глобальні 
топологічні і диференційно геометричні влас-
тивості розподілів на багатовимірних і, зокре-
ма, на тривимірних многовидах.

Останні чверть століття почала інтенсивно 
розвиватися глобальна теорія неголономних 
розподілів, або контактних структур на глад-
ких многовидах, де особливе місце посідають 
тривимірні многовиди. Багато в чому цьому 
сприяла робота Якова Еліашберга «Контак-
тні тривимірні многовиди: 20 років роботі 
Дж. Мартіне» 2. Нагадаємо, що за теоремою 
Мартіне, доведеною ще в 1971 р., кожний орі-
єнтовний замкнутий тривимірний многовид 
допускає контактну структуру.

Контактну структуру ξ на орієнтовному три-
вимірному многовиді можна задати як ядро 
такої невиродженої 1-форми, що α∧dα ≠ 0. 

2 Eliashberg Ya. Contact 3-manifolds twenty years since 
J. Martinet's work. Annales de l'institut Fourier. 1992. 
42(1—2): 165.
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Звідси видно, що контактна форма α задає орі-
єнтацію на многовиді. У певному сенсі контак-
тні структури є антиподами шарувань, тобто 
інтегровних розподілів, для яких за теоремою 
Фробеніуса завжди має місце α∧dα = 0.

Наведемо деякі результати з топології і 
геометрії контактних структур на замкнутих 
3-многовидах.

Серед контактних структур виділяються 
такі контактні структури, які не містять OT-
диск (over twisted), тобто вкладений диск, який 
дотикається контактної структури на межі і в 
єдиній внутрішній точці. Такі контактні струк-
тури називаються жорсткими, при цьому інші 
називаються ОТ-контактними структурами. 
Прикладом жорстких контактних структур 
можуть бути симплектично наповнені контак-
тні структури (Громов, Еліашберг). Останнє 
означає, що контактний 3-многовид (M, ξ) є 
межею симплектичного 4-многовиду (W, ω) і 
ω|ξ > 0.

У 1983 р. Д. Беннекуїн довів, що стандартна 
контактна структура на S3 є жорсткою. У 1989 р. 
Я. Еліашберг довів, що в кожному гомотопіч-
ному класі розподілів будь-якого орієнтовного 
замкнутого 3-вимірного многовиду міститься 
ОТ-контактна структура. Більш того, якщо дві 
такі структури гомотопні в класі розподілів, то 
вони гомотопні в класі контактних розподілів.

Відзначимо також результат Я. Еліашбер-
га і У. Терстона, який стверджує, що будь-яке 

трансверсально орієнтовне шарування на орі-
єнтовному замкнутому 3-вимірному многови-
ді можна C0-близько наблизити контактною 
структурою. Нещодавно T. Вогель показав, що, 
за винятком кількох випадків, у деякому око-
лі шарування ця контактна структура єдина з 
точністю до ізотопії.

Розподіл на рімановому многовиді нази-
вається цілком геодезичним, якщо будь-яка 
геодезична, що дотикається розподілу в од-
ній точці, дотикається її на всьому многовиді. 
П. Мессу показав, що цілком геодезичні кон-
тактні структури є симплектично наповнени-
ми, зокрема жорсткими.

Зазначимо, що на кафедрі геометрії Хар-
ківського університету було розпочато дослі-
дження зовнішньої геометрії природних кла-
сів розподілів і контактних структур на триви-
мірних замкнутих ріманових многовидах, що 
пов’язані з другою квадратичною формою роз-
поділу. В. Круглов, учень автора статті, вико-
ристовуючи ідеї Д. Болотова, довів існування 
параболічних і сідлових контактних структур 
для деякої ріманової метрики на всіх триви-
мірних многовидах.

Педагогічну діяльність Д.М. Синцов роз-
почав у квітні 1894 р., коли був призначений 
приват-доцентом Казанського університе-
ту. У 1894—1897 рр. він паралельно викладав 
у 1-й Казанській гімназії. У 1899 р. Дмитро 
Матвійович переїжджає до Катеринослава 
(нині — Дніпро), де його було обрано ординар-
ним професором нещодавно організованого 
Катеринославського вищого гірничого учили-
ща. Інтерес до постановки викладання матема-
тики у вищих технічних навчальних закладах 
Д.М. Синцов виявляв і раніше: його друге за-
кордонне відрядження в 1898 р. було спеціаль-
но присвячене ознайомленню з постановкою 
викладання математики в технічних навчаль-
них закладах Берліна, Мюнхена, Штутгарта, 
Парижа, Цюриха і Відня. За короткий час своєї 
роботи в Катеринославі Д.М. Синцов зумів за-
безпечити студентів написаними ним посібни-
ками за всіма розділами читаного ним курсу.

У 1903 р. Дмитра Матвійовича було обрано 
ординарним професором Харківського уні-

Проективна площина Boy’s surface з колекції геоме-
тричних моделей Харківського національного універ-
ситету ім. В.Н. Каразіна
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верситету, тут він і залишився працювати про-
тягом наступних 43 років його життя. Він до-
клав багато зусиль до організації викладання 
на фізико-математичному факультеті, деканом 
якого був деякий час. Якщо кафедра приклад-
ної математики (теоретичної механіки) вже 
мала міцні традиції, закладені В.Г. Імшенець-
ким, О.М. Ляпуновим і В.А. Стекловим, то на 
кафедрі чистої математики у Д.М. Синцова 
був лише один великий попередник в особі 
К.О. Андрєєва. З перших років роботи в Хар-
кові Дмитро Матвійович розпочав організацію 
математичного кабінету. Він зібрав чудову бі-
бліотеку, багату колекцію моделей з геометрії 
і теорії функцій. І нині ця колекція геометрич-
них моделей Харківського національного уні-
верситету ім. В.Н. Каразіна є однією з найкра-
щих у світі. У 1941—1943 рр. під час німецької 
окупації Харкова колекцію сховали і зберегли 
лаборанти кафедри геометрії — подружжя Ма-
рія Іванівна і Сидор Іванович Шуляченки. Бі-
бліотеку, на жаль, буквально цього року було 
ліквідовано і передано до Центральної науко-
вої бібліотеки.

Сам Д.М. Синцов увесь час читав курси ана-
літичної і диференціальної геометрії та інте-
грування звичайних диференціальних рівнянь, 
написав з цих питань посібники, які багатора-
зово перевидавалися. Крім того, Д.М. Синцов 

епізодично читав курси інтегрування дифе-
ренціальних рівнянь у частинних похідних 
першого порядку, проективної геометрії, теорії 
груп неперервних перетворень, теорії повер-
хонь та з історії математики.

Завдяки Дмитру Матвійовичу до Харків-
ського університету приїхав працювати 
С.Н. Бернштейн. Свою магістерську дисерта-
цію С.Н. Бернштейн захистив у 1904 р. в Пари-
жі. У ній він вирішив 19-ту проблему Гільбер-
та. До комісії із захисту входили А. Пуанкаре, 
Ж. Адамар, Е. Пікар. Однак для Російської ім-
перії цього було недостатньо, і потрібно було 
перескласти магістерські іспити і перезахисти-
ти дисертацію в Росії. У Петербурзі йому це не 
вдалося, оскільки петербурзькі математики, 
особливо академік М.Я. Сонін, не оцінили ре-
зультатів С.Н. Бернштейна, вважаючи їх надто 
абстрактними. У 1908 р. Бернштейн на запро-
шення Д.М. Синцова приїхав до Харківського 
університету і успішно перезахистив магістер-
ську дисертацію. Подальші 25 років науково-
педагогічної діяльності С.Н. Бернштейна були 
пов’язані з Харковом.

З 1906 р., після переїзду В.А. Стеклова до 
Петербурга, Д.М. Синцов стає беззмінним го-
ловою Харківського математичного товари-
ства. Під його керівництвом журнал «Сообще-
ния Харьковского математического общества» 

Працівники кафедри геоме-
трії Харківського універси-
тету. У першому ряду зліва 
направо: П.О. Соловйов, 
М.А. Ніколаєнко, Д.М. Син-
цов, Я.П. Бланк; другий ряд: 
Д.З. Гордевський, Ф.С. Рябо-
конь, С.М. Урисман, Г.Є. Бе-
резняк. 1937 р.
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зміцнив свою репутацію як авторитетного на-
укового органу і привернув інтерес не лише 
російських, а й іноземних математиків. Цій 
науково-організаційній діяльності Дмитро 
Матвійович віддавав багато сил. Він прагнув 
зробити досягнення російської математики 
надбанням світової науки. З цією метою він 
проводив кропітку бібліографічну роботу, ви-
дав «Казанську математичну бібліографію за 
1805—1910 рр.», «Харківську математичну 
бібліографію за 1805—1911 рр.», «Російську 
математичну бібліографію» за 1897—1900 рр., 
1909 і 1910 р., а головне, з 1899 до 1914 р. розмі-
щував анотації російських математичних робіт 
у Revue Semestrielle des Publications Mathéma-
tiques, за що його було обрано почесним членом 
Амстердамського математичного товариства. 
А з 1893 р. він помістив понад 2000 рефератів у 
Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik.

Беручи участь майже у всіх міжнародних 
математичних конгресах (Париж, 1900 р.; Рим, 
1908 р.; Кембридж, 1912 р.; Болонья, 1928 р.) і 
з'їздах, Д.М. Синцов публікував у російських 
математичних журналах ґрунтовні звіти про 
них. Його завжди цікавили питання постанов-
ки викладання математики в середній шко-
лі, тому він широко пропагував у пресі, часто 
виступав на з’їздах викладачів, просуваючи 
ідеї руху за реформу викладання математики, 
пов’язаної з ім’ям Фелікса Клейна. За його іні-
ціативою при Харківському математичному 
товаристві було організовано педагогічне від-
ділення, яке розгорнуло інтенсивну діяльність 
у період 1908—1916 рр.

Вихований у найкращих традиціях передо-
вої інтелігенції 70—80-х років XIX ст., Дмитро 
Матвійович розглядав свою роботу як доступ-
ний йому спосіб служіння народу. Ще до рево-
люції він брав діяльну участь у роботі різних 
просвітницьких організацій (недільні читання 
в Катеринославі, Громадська бібліотека в Хар-
кові, Товариство грамотності, Курси для робіт-
ників та ін.).

Після Жовтневого перевороту Д.М. Синцов 
докладав усіх зусиль для збереження науки в 
Україні, оскільки університети, які вважали 
буржуазним пережитком, було ліквідовано. 

Їх перетворили на інститути народної освіти 
(ІНО), головною метою яких було готувати 
шкільних учителів. Зауважимо, що в РРФСР 
університети залишилися, і Д.М. Синцов з 
С.Н. Бернштейном для розвитку науки поча-
ли створювати науково-дослідницькі кафедри 
по всій Україні. Завданням цих дослідницьких 
кафедр було розроблення наукових проблем 
під керівництвом найвидатніших учених-
дослідників, а також підготовка до наукової 
і викладацької діяльності осіб, які виявили 
прагнення до наукової діяльності і необхідні 
для цього знання і обдарування.

Усього в Харкові було засновано 38 науково-
дослідницьких кафедр. По всій Україні плану-
валося створити 100 таких кафедр. Зокрема, в 
Харкові було організовано 4 математичні ка-
федри: кафедра теорії ймовірності та матема-
тичної статистики (зав. каф. С.Н. Бернштейн), 
кафедра геометрії (зав. каф. Д.М. Синцов), 
кафедра математичного аналізу, кафедра меха-
ніки. Сьогодні в Харківському національному 
університеті ім. В.Н. Каразіна всі кафедри з 
чистої математики, на жаль, об’єднали в одну, 
значно скоротивши штат наукових працівни-
ків. Те саме сталося і з прикладною матема-
тикою. Таке зневажливе ставлення до мате-
матичних наук веде до ліквідації харківської 
математичної школи, яка понад століття була 
однією з провідних в Україні.

Ще до заснування в Харкові в 1929 р. 
науково-дослідного інституту математики, в 
організації якого Д.М. Синцов брав активну 
участь, він згуртував навколо себе молодих на-
уковців і спрямував діяльність керованої ним 
кафедри геометрії так, щоб у ній були пред-
ставлені різні напрями цієї науки. У виданому 
за його редакцією «Геометрическом сборнике» 
(вип. 1) він розмістив детальний огляд робіт з 
геометрії в Україні за 1917—1937 рр., з якого 
видно, що найбільша питома вага з цього на-
пряму належить саме харківській школі.

У 1938 р. Д.М. Синцова було обрано депута-
том Верховної Ради УРСР, в 1939 р. — академі-
ком АН УРСР.

Під час окупації Харкова Д.М. Синцов пра-
цював в Уфі, де з ним була і хвора дружина. 
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Взимку 1941—1942 року в Уфі було холодно, 
морози доходили до мінус 50 градусів. Світ-
ло вечорами часто відключали. Син воював 
на фронті, тричі вже був поранений. Для 75-
річного чоловіка життя було несолодким, 
але Дмитро Матвійович підтримував зв’язки 
зі своїми учнями. Він регулярно писав лис-
ти Я.П. Бланку, який перебував в евакуації в 
Кзил-Орді, де працював в Об’єднаному укра-
їнському університеті, писав й іншим своїм 
учням, але відповіді, як це повсюдно було у 
воєнні роки, часто затримувалися. З листів 
видно, що Д.М. Синцов намагався займатися 
науковою роботою і навіть подав до публікації 
дві статті, однак мав величезні труднощі з літе-
ратурою. Він запрошував своїх учнів, які в той 
час перебували в Кзил-Орді, надсилати статті 
для публікації в «Доповідях АН УРСР», хоча 
й зазначав про певні проблеми з набором — не 
було грецьких літер. На ювілейній сесії україн-
ської Академії наук Д.М. Синцов зробив допо-
відь «Геометрія в Україні за 25 років», органі-
зовував захисти дисертацій, консультував сво-
їх учнів з Кзил-Орди щодо складання програм 
для навчання в Об’єднаному українському 
університеті, розробив програму з математики 
для середньої школи.

Дмитро Матвійович прагнув дізнатися про 
долю своїх учнів, розкиданих війною, нама-
гався їм допомогти. Наприклад, він просив 
Я.П. Бланка спробувати організувати виклик 
своїй учениці П.Я. Поплавській, яка опинила-
ся в колгоспі в Саратовській області.

Разом з кількома іншими харківськими 
академіками Д.М. Синцов написав до Прези-
дії Верховної Ради УРСР листа з проханням 
про збереження самостійності Харківського 
університету в евакуації. Це було пов’язано з 
тим, що в Об’єднаному українському універси-
теті на фінансування Київського університету 
було виділено 20 млн руб., а Харківського — 
лише 4 млн руб.

З початком звільнення України Д.М. Син-
цов переїхав до Москви. Незважаючи на важку 
втрату — смерть дружини, він активно займав-
ся підготовкою до повернення в Україну. Хо-
тів організувати сектор геометрії в Інституті 
математики АН УРСР з розміщенням у Хар-
кові, але директор інституту Г.В. Пфейффер 
виділив лише одну ставку. Тоді Д.М. Синцов 
взявся за відновлення інституту математики 
при Харківському університеті. Він повер-
нувся до Харкова і почав разом із ректором 
М.П. Барабашовим домагатися виклику своїх 
учнів — Я.П. Бланка, Д.З. Гордевського та ін. з 
Кзил-Орди, збирати розсіяних війною харків-
ських математиків. 1 червня 1944 р. Науково-
дослідний інститут математики та механіки 
при Харківському державному університеті роз-
почав свою роботу. Це стало лебединою піснею 
Дмитра Матвійовича — ослаблений виснажли-
вою хворобою 28 січня 1946 р. він помер.

Життя Дмитра Матвійовича Синцова є при-
кладом невтомного служіння науці та освіті у 
будь-які часи — революційні і воєнні, у періоди 
занепаду і підйому країни.
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 СТЕФАН БАНАХ 
І МАТЕМАТИКА У ЛЬВОВІ 
В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XX століття
До 125-річчя від дня народження 

У 2017 р. наукова громадськість відзначає 125-річчя від дня народження 
математика світової слави, одного з творців сучасного функціонального 
аналізу Стефана Банаха. Група математиків, яка працювала у Львові в 
20—30-х роках XX ст., увійшла в історію як Львівська математична шко-
ла, і безперечними її лідерами були Стефан Банах і Гуго Штейнгауз. 18—23 
вересня 2017 р. у Львові відбулася Міжнародна конференція з функціональ-
ного аналізу, присвячена ювілею Стефана Банаха. У ній взяло участь 
близько 200 математиків з 16 країн. У цій статті поряд із розповіддю про 
наукові здобутки та особисте життя Стефана Банаха подано фрагмен-
ти історії розвитку математичних досліджень у Львові.

Осередками наукових досліджень у Львові були Університет, 
Технічна академія та Наукове товариство імені Шевченка. Іс-
торія Львівського університету веде свій початок від колегіу-
му єзуїтів, заснованого у 1608 р. У 1661 р. колегіум став ака-
демією, і відтоді навчальний заклад неодноразово змінював 
свій статус та назву. Створення окремих шкіл для підготовки 
технічних фахівців розпочалося в 1795 р. із заснуванням По-
літехнічної школи у Парижі. У Львові в 1816 р. було відкрито 
Реальну школу, яка у 1844 р. стала Технічною академією, зго-
дом Політехнічною школою, а з 1921 р. — Львівською політех-
нікою. Важливу роль у розвитку української науки, зокрема 
математики, відіграло Наукове товариство імені Шевченка. 
Його попередником було Товариство імені Шевченка, створе-
не в 1873 р. Товариство видавало свої часописи, у тому числі з 
1897 р. «Збірник математично-природописно-лікарської секції 
Наукового товариства імені Шевченка» [1]. 

Систематичні наукові дослідження з математики, а також 
надання ступенів докторів філософії у галузі математики у 
Львівському університеті почалися з 70-х років XIX ст. Тоді 
керівником кафедри математики був уродженець міста Яворів 
(тепер Львівська область) Лаврентій Жмурко. Він навчався у 
Львівському і Віденському університетах та у Віденській по-Стефан Банах (1892—1945)
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літехнічній школі, з 1851 р. викладав у Техніч-
ній академії у Львові, а в 1872 р. перейшов до 
університету. 

У 1885 р. в університет на посаду приват-
доцента прийшов учень Л. Жмурка князь 
Юзеф Пузина. Його рід походив від династії 
Рюриковичів, а князівський титул його пред-
ки мали, володіючи Козельським удільним 
князівством. Юзеф Пузина після закінчення 
Львівського університету та отримання док-
торського ступеня впродовж року стажувався 
в Берлінському університеті, де слухав лекції 
і відвідував семінари у Веєрштраса і Кронеке-
ра. Це визначило напрями його наукових до-
сліджень. З 1889 р. Ю. Пузина — надзвичай-
ний, а в 1892—1919 рр. — звичайний професор, 
керівник кафедри математики в університеті. 
Його основною працею стала двотомна моно-
графія «Teorya funkcyj analitycznych» (Теорія 
аналітичних функцій), яка була справжньою 
енциклопедією математичного аналізу. За час 
роботи у Львівському університеті він прочи-
тав понад 30 різних курсів. У 1893 р. Ю. Пу-
зина організував два математичних семінари 
(нижчий і вищий). Учасники цих семінарів 
згодом стали відомими вченими — Володимир 
Левицький, Станіслав Рузевич, Ян Лукасевич, 
Антоній Ломницький, Отто Нікодим, Мирон 
Зарицький та ін. Стаття В. Левицького [2], 
підготовлена під керівництвом Ю. Пузини і 
опублікована в 1894 р. в «Записках Науково-
го товариства імені Шевченка», була першою 
в історії науковою статтею з математики, над-
рукованою українською мовою.

Багато зусиль доклав Юзеф Пузина до від-
криття у Львівському університеті другої ка-
федри математики. Він запрошував до Львова 
талановитих учених, зокрема, у 1908 р. Вацлав 
Серпинський, учень українського математика 
Георгія Вороного почав викладати нові на той 
час курси з теорії множин, теорії міри й інте-
грала Лебега та ін. Під його керівництвом здо-
були докторські ступені Стефан Мазуркевич 
і Станіслав Рузевич. З 1913 р. в університеті 
почав читати лекції випускник Сорбонни то-
полог Зигмунт Янішевський, який великою 
мірою визначив шлях розвитку математики 

у Польщі [3]. У 1917 р. Ю. Пузина запросив 
до Львівського університету Гуго Штейнгау-
за, якого знав ще студентом. На габілітаційну 
лекцію Г. Штейнгауза з Кракова приїхав Сте-
фан Банах. Це запрошення визначило долю 
не лише самого Г. Штейнгауза як ученого, а й, 
можливо, всієї львівської математики 20—30-х 
років XX ст. Казимир Куратовський так оцінив 
роль Ю. Пузини: «Він був до певної міри про-
вісником ідей, які розцвіли у працях наступної 
генерації польських математиків» [4].

Стефан Банах народився 30 березня 1892 р. 
в Кракові. Він був сином Стефана Гречека і 
Катажини Банах. Стефан не знав своєї матері. 
Після народження і хрещення сина вона від-
дала його на виховання. Через багато років, у 
листі, датованому 30.10.1943 р., батько розпо-
вів Стефану Банаху, що в час його народжен-
ня він служив у війську. Дозвіл на одружен-
ня військовослужбовцям давали лише у разі 
пред’явлення документів, які б свідчили, що 
одруження поліпшить умови життя подруж-
жя. Катажина Банах була покоївкою, і Гречек 
не міг її утримувати, тож про отримання дозво-
лу на одруження не було й мови. Незаміжня, 
без достатніх засобів до прожиття, Катажина 
не могла опікуватися дитиною. Хлопчика спо-
чатку відвезли в село, а через кілька місяців 
мати віддала малого Стефана на виховання в 
дім Францішки Плови, яка була власницею 
невеликої пральні у Кракові, та її племінниці 
Марії Пухальської. Стефан Гречек не забував 
про сина і постійно підтримував контакт з опі-
кунками [5].

У 1902 р. після закінчення початкової шко-
ли Стефан Банах навчався у IV гімназії міста 
Кракова. Скромні матеріальні умови спонука-
ли його до проведення платних уроків (коре-
петицій) для молодших гімназистів. Юнацька 
дружба єднала Банаха з однокласником Ві-
тольдом Вількошем, який пізніше став відо-
мим математиком, професором Ягеллонського 
університету. У тогочасних програмах гімна-
зій найбільшого значення надавали вивченню 
латини, грецької та новітніх мов, точним на-
укам приділяли значно менше уваги. Оцінки 
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Стефана Банаха з математики і природничих 
наук були відмінними, з інших предметів — 
дуже добрими та добрими, траплялися і задо-
вільні. Поряд з математикою, він наполегливо 
вивчав латину, вважаючи, що подолання труд-
нощів перекладу текстів з польської мови на 
латинську розвиває точність мислення. Уже в 
шкільні роки Банах опанував досить широкий 
спектр «вищої» математики. У червні 1910 р. 
С. Банах склав іспит на атестат зрілості. У до-
кументах старших класів гімназії його батько, 
Стефан Гречек, був записаний як опікун.

Після отримання атестату зрілості Банах їде 
на навчання до Львова. Вважаючи, що в ма-
тематиці уже не можна сподіватися на істотні 
відкриття, він вирішує опанувати інженерний 
фах, і у жовтні 1910 р. стає студентом маши-
нобудівного факультету Політехнічної школи 
у Львові, а наступного року переводиться на 
інженерний факультет.

На той час Політехнічна школа налічувала 
понад 1,5 тис. студентів, 40 професорів, 30 до-
центів і 43 асистенти та ад’юнкти. Вона мала 
дві кафедри математики. Керівником І кафе-
дри був професор Плацид Дзівінський, випус-
кник Львівського університету, учень Жмурка, 
а ІІ кафедри — Здислав Криговський, який 
після 1919 р. став професором Познанського 
університету. Ці кафедри забезпечували ви-
кладання ґрунтовного дворічного курсу мате-
матики для інженерних спеціальностей. Про-
грама навчання в Політехнічній школі перед-

бачала складання двох державних іспитів: з 
базових дисциплін (як правило, після другого 
року навчання) та зі спеціальних дисциплін. 
Перший державний іспит для студентів інже-
нерного факультету включав такі дисципліни: 
математика, нарисна геометрія, фізика, загаль-
на і технічна механіка з елементами графічної 
статики. Комісія звільняла від складання тих 
предметів, з яких студент одержав принаймні 
добрі оцінки на курсових іспитах. У навчаль-
ній картці Стефана Банаха є записи про від-
відування лекцій і практичних занять з таких 
дисциплін: на І курсі — математика, загальна 
і технічна фізика, нарисна геометрія, загаль-
на механіка, енциклопедія технічної хімії, за-
гальне машинознавство; на ІІ курсі — технічна 
механіка, будівництво, енциклопедія машин. 
Збереглися записи про складання колоквіу-
му з математики («дуже добре», 15.06.1911), 
іспитів з хімії («дуже добре», 27.12.1911), ма-
тематики («відмінно», 24.06.1913), загальної 
механіки («дуже добре», 03.11.1913). Матема-
тику тоді читав проф. Здислав Криговський, 
нарисну геометрію — проф. Казимир Бартель, 
загальну механіку — проф. Альфред Денизот, 
технічну механіку — проф. Максиміліан Гу-
бер. Банах закінчив навчання у Політехніч-
ній школі складанням у 1913/14 н.р. першого 
державного іспиту — «півдиплому». Підтвер-
дження відвідування занять на III, IV курсах 
у навчальній картці немає [6]. Математичні 
знання Банах здобував здебільшого самотуж-
ки, як і засоби до існування. Він заробляв на 
життя, навчаючи інших.

З початком Першої світової війни у 1914 р. 
С. Банах повернувся до Кракова. Він був звіль-
нений від служби в армії, оскільки був шуль-
гою і слабо бачив на ліве око. У Кракові він 
продовжував самостійно вивчати математику і 
давав уроки гімназистам як репетитор.

Переломним моментом у житті Банаха стала 
випадкова зустріч з Гуго Штейнгаузом влітку 
1916 р. у Кракові. Ось як описав її Штейнгауз: 
«Під час … прогулянки почув слова … «міра Ле-
бега», … підійшов до лавки і відрекомендувався 
двом молодим адептам математики. Були то 

Стефан Банах. 
1919 р. (фото з [5])
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Стефан Банах і Отто Нікодим. З того часу 
зустрічалися регулярно...» [7]. Так почалася 
тісна співпраця між цими видатними вченими. 
Г. Штейнгауз часто повторював, що С. Банах 
був його найбільшим науковим відкриттям.

Гуго Штейнгауз народився в м. Ясло (Поль-
ща). У 1905/06 н.р. вивчав філософію та мате-
матику у Львівському університеті. Продовжив 
навчання у Геттингені, де в 1911 р. під керівни-
цтвом Давида Гільберта здобув ступінь докто-
ра філософії. З 1917 р. він асистент і приват-
доцент, з 1920 р. — надзвичайний професор, а з 
1923 до 1941 р. — звичайний професор Львів-
ського університету. Після війни працював у 
Вроцлавському університеті. Тематика його 
праць охоплювала тригонометричні та орто-
гональні ряди, теорію функцій дійсної змінної, 
функціональний аналіз, теорію ймовірностей, 
теорію ігор, математичну статистику, основи 
математики та застосування математики. 

Отто Нікодим народився в Заболотові по-
близу Коломиї. Після закінчення Львівсько-
го університету працював учителем гімназії у 
Кракові. Докторський ступінь здобув у 1924 р. 
у Варшавському університеті. В 1946 р. емігру-
вав з Польщі.

Першу наукову роботу (про збіжність три-
гонометричних рядів) С. Банах опублікував 
спільно з Г. Штейнгаузом у 1918 р. Тематика 
ранніх праць Банаха стосувалася також функ-
ційних рівнянь і теорії функцій дійсної змінної. 
Г. Штейнгауз належав до того типу математи-
ків, які, маючи широкий кругозір, генерують 
нові ідеї (поняття, твердження, гіпотези), але 
за подальший їх розвиток не беруться. У той 
час Г. Штейнгауз зацікавився функціональним 
аналізом, хоча такого розділу (і назви) в мате-
матиці ще не було, і опублікував статтю про 
канонічний вигляд функціоналів у просторі 
інтегрованих за Лебегом функцій [8]. Схоже, 
що саме йому Банах завдячує своїм інтересом 
до функціонального аналізу. До 1919 р. Банах 
жив у Кракові. Він був одним із засновників 
Математичного товариства у Кракові і зробив 
там дві доповіді. 

У 1918—1920 рр. навчальні заклади Львова 
працювали нерегулярно. Після від’їзду до По-
знані З. Криговського, керівника ІІ кафедри 
математики Львівської політехніки, з 1919 р. 
його обов’язки виконував А. Ломницький. Гуго 
Штейнгауз запропонував йому взяти асистен-
том С. Банаха. У протоколі засідання Адміні-

Ернст Цермело у Льво-
ві. Зліва направо (сидять): 
Г. Штейнгауз, Е. Цермело, 
С. Мазуркевич; (стоять): 
К. Куратовський, Б. Кнастер, 
С. Банах, В. Стожек, Є. Жи-
лінський, С. Рузевич
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стративної комісії Політехнічної школи під 
керівництвом ректора від 25 червня 1920 р., на 
якому обговорювали цю пропозицію, зазначе-
но: «Згідно з пропозицією заступника професо-
ра Ломницького, призначено Стефана Банаха 
дійсним асистентом II кафедри математи-
ки замість доктора Фрайліха з 01.07.1920 по 
30.09.1921 року за умови, що впродовж півроку 
він подасть диплом доктора. У дискусії в цій 
справі проти призначення виступив професор 
Синевський [тоді декан факультету] і вимагав 
відкласти його аж до складання кандидатом 
докторату».

Уже в червні 1920 р. С. Банах подав до ради 
філософського факультету Львівського уні-
верситету докторську працю «O operacjach 
w zbiorach abstrakcyjnych z zastosowaniem do 
równań całkowych» (Про операції в абстрак-
тних множинах із застосуванням до інтеграль-
них рівнянь). Оцінку праці давали професори 

Євстахій Жилінський і Гуго Штейнгауз. Піс-
ля складання іспитів з математики, фізики та 
філософії на «відмінно» 22 січня 1921 р. від-
булася офіційна промоція — надання ступеня 
доктора філософії. Промотором був професор 
Казимир Твардовський.

Оцінка докторської праці, яку дали рецен-
зенти, закінчується словами: «З огляду на ори-
гінальність методів, важливість результатів, 
а також гарну і сучасну побудову, праця п. Ба-
наха не тільки повністю задовольняє умови, 
прийняті для докторських робіт, а й могла б 
слугувати підставою для габілітації у найпо-
важніших університетах».

З жовтня 1921 р. Банах обіймав посаду стар-
шого асистента ІІ кафедри математики, йому 
доручили читати лекції з теоретичної механі-
ки. Цей курс він тривалий час читав як у По-
літехніці, так і в університеті.

Докторська дисертація С. Банаха стала пе-
реломним моментом для нової математичної 
дисципліни — функціонального аналізу. У ній 
було дано означення «функційного простору», 
який дозволив об’єднати різні розділи матема-
тики: класичний аналіз, варіаційне числення, 
диференціальні рівняння та ін. Банах визна-
чив «простір типу B» (він мав на увазі про-
стір Бера) як повний нормований лінійний 
простір, який тепер називають банаховим про-
стором. На багатьох прикладах Банах пока-
зав, що це поняття охоплює усі відомі на той 
час функційні простори, і розпочав побудову 
загальної теорії цього простору, зокрема, до-
вів теорему про нерухому точку, яка отримала 
багато застосувань. Докторська праця С. Бана-
ха, опублікована у 1922 р. [9], стала потужним 
стимулом до розвитку функціонального аналі-
зу — галузі математики, яка найбільш стрімко 
розвивалася у XX ст.

У 1919 р. після смерті Ю. Пузини його ка-
федрою керував надзвичайний професор Єв-
стахій Жилінський. Він народився в с. Куна 
(тепер Гайсинського району Вінницької облас-
ті). У 1911 р. закінчив Київський університет, 
був учнем Дмитра Граве, продовжив навчання 
у Геттингені, Кембриджі і Марбурзі, служив 
спершу в російській, а потім у польській армії. 

Стефан Банах і Станіслав Мазур (фото з газети «Віль-
на Україна» 13 грудня 1940 р.)
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У Львівському університеті вів наукові дослі-
дження і читав курси з алгебри, теорії чисел, 
логіки та основ математики. З 1920 р. ІІ кафе-
дрою математики керував Гуго Штейнгауз. Ке-
рівником ІІІ кафедри у 1921 р. став Станіслав 
Рузевич, учень Ю. Пузини і В. Серпинського. 
С. Рузевич народився в Підстаях біля Коло-
миї, навчався в гімназії у Львові та Коломиї.

Після захисту і опублікування докторської 
праці у С. Банаха з’явилося нове зацікавлен-
ня — теорія міри. У роботі [10] він показав, що 
на відміну від тривимірного простору для про-
сторів виміру 1 і 2 загальна проблема міри має 
розв’язок. Цей результат набув широкого роз-
голосу, оскільки раніше Фелікс Гаусдорф пока-
зав, що в тривимірному просторі ця проблема 
не має розв’язку, а для 1- та 2-вимірних просто-
рів проблема залишалася відкритою. Ще відо-
мішим став «парадокс Банаха—Тарського», 
сформульований у 1924 р.: кулю радіуса r мож-
на розкласти на скінченну кількість частин, з 
яких можна скласти дві кулі цього ж радіуса 
r. Розв’язки узагальнених проблем теорії міри 
Банах отримав трохи пізніше спільно з Кази-
миром Куратовським, який у 1927—1933 рр. 
був керівником ІІІ кафедри математики Львів-
ської політехніки. Зауважимо, що всі ці ре-
зультати спиралися на аксіому вибору, введену 
Ернстом Цермело у 1908 р.

Для отримання права читати лекції у Львів-
ському університеті у травні 1922 р. С. Банах 
пройшов габілітацію: подав наукову роботу, 
успішно пройшов колоквіум і прочитав перед 
радою факультету габілітаційну лекцію «Роз-
виток поняття міри». З першого разу міністер-
ство не затвердило його, оскільки габілітацій-
на робота [10] була написана не мовою викла-
дання — польською, а французькою. У липні 
1922 р. С. Банах одержав посаду надзвичайно-
го професора і став керівником IV кафедри ма-
тематики у Львівському університеті. Звання 
звичайного професора йому було присвоєно у 
листопаді 1927 р.

У 1924 р. філософський факультет було 
розділено на два факультети: математично-
природничий та гуманітарний. Цього ж року 
С. Банаха обрали членом-кореспондентом 

Польської академії наук і він отримав стипен-
дію на річну поїздку до Франції.

В університеті С. Банах читав курси з дифе-
ренціального та інтегрального числення, теорії 
функцій дійсної змінної, теорії множин, теорії 
операцій і теоретичної механіки. Він також 
продовжував читати лекції у Політехніці.

Інтенсивна наукова праця С. Банаха в ці 
роки заклала основи функціонального аналізу. 
Зокрема, він довів принцип рівномірної об-
меженості (разом з Г. Штейнгаузом), а також 
теорему про продовження лінійного функціо-
нала, названу пізніше теоремою Гана—Банаха. 
Як писав Владислав Лянце, керівник кафе-

Будинок, на третьому поверсі якого проживала сім’я 
С. Банаха у 1945 р. (тепер вул. Свенціцького, 12); фото 
з тих часів з архіву Ридлів
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дри теорії функцій і функціонального аналі-
зу в 1972—1992 рр., який відвідував семінари 
С. Банаха ще студентом у 1940—1941 рр. [11]: 
«Саме Банаху належать три основні принципи 
функціонального аналізу. Принцип продовжен-
ня лінійного функціоналу зі збереженням підле-
глості півнормі компенсує відсутність скаляр-
ного добутку в банахових просторах, а тому 
й відсутність ортогональності. Цей принцип 
лежить в основі опуклого аналізу і теорії дуаль-
ності в категорії лінійних просторів.

Неоціненним внеском у геометричну інтуїцію, 
яка стосується нескінченновимірних просторів, 
є принцип рівномірної обмеженості. Тільки геній 
Банаха був спроможний побачити, що з поточ-
кової обмеженості сім’ї лінійних відображень 
випливає її глобальна обмеженість, зробити 
звідси висновки про різні варіанти теорем про 
резонанси згущення особливостей і т. д.

Неперевершеним математичним шедевром 
є банахів принцип відкритості відображення. 
Відомо, що найскладніше тому, хто першим 
відкриває істину. Через деякий час шлях до неї 
спрощується. Цікаво, що до сьогоднішнього дня 
доведення принципу відкритості, знайдене Ба-
нахом, не піддалося методичному спрощенню. 
Може, це й добре, бо оригінальне доведення 
Банаха має незаперечні, неперехідні естетич-
ні цінності. Такі наслідки принципу відкритос-
ті, як теореми про неперервність оберненого 
оператора, про замкнений графік, про еквіва-
лентність порівнянних норм, а також крите-
рій подільності операторів стали незамінним 
інструментом у дослідженнях різних галузей 
математичного аналізу, математичної фізики, 
теорії диференціальних рівнянь тощо».

Великий вплив на розвиток досліджень з 
функціонального аналізу мала монографія 
Банаха «Théorie des opérations linéaires» (Тео-
рія лінійних операцій), опублікована в 1932 р. 
Польською мовою вона вийшла в 1931 р., а 
український переклад, зроблений Мироном 
Зарицьким, побачив світ у 1948 р. під назвою 
«Курс функціонального аналізу». Ініціатором 
перекладу був академік Микола Боголюбов. 
Боголюбов разом із Симоном Зуховицьким 
були редакторами цього видання [12]. Моно-

графія Банаха швидко здобула широке визнан-
ня; з того часу підходи і термінологія Банаха 
стали загальновизнаними, а термін «простір 
Банаха» є одним з найцитованіших у матема-
тиці. Важливою частиною монографії були 
«Зауваження». В українському перекладі цей 
розділ було значно змінено і розширено з ура-
хуванням результатів, отриманих до 1940 р.

У 1928 р. Стефан Банах взяв участь у Між-
народному математичному конгресі в Болоньї, 
а в 1936 р. на Конгресі в Осло його запросили 
виголосити пленарну доповідь. У 1930 р. Банах 
одержав науковий грант Міністерства освіти 
(2500 злотих) та премію міста Львова (7500 
злотих), у 1939 р. йому було присуджено Вели-
ку премію Польської академії наук (20000 зло-
тих). У 1933/34 н.р. Банах виконував обо в’яз ки 
декана математично-природничого факультету.

Характерними рисами творчості Банаха 
було настійне прагнення до загальності, велика 
сила у побудові доведень, елегантність форму-
лювань та легкість у співпраці з колегами. Що-
правда, він мав великі труднощі з письмовим 
вираженням думок і через це майже не писав 
листів і не відповідав на надіслані йому лис-
ти. Якби не допомога колег і асистентів, перші 
праці Банаха не були б опубліковані. 

У 1929 р. було видано перші підручники Ба-
наха для середніх і вищих шкіл. Загалом він є 
автором і співавтором 10 шкільних підручни-
ків. Тодішнє покоління гімназистів навчалося 
за його книжками. Для вищої школи він на-
писав підручники з диференціального та інте-
грального числення, механіки і теорії функцій 
дійсної змінної. Український переклад підруч-
ника з механіки опубліковано у 2017 р. у ви-
давництві Львівської політехніки [13].

Такий вибух наукових досліджень з матема-
тики у Львові в ті часи можна пояснити широ-
ким зацікавленням математикою, концентра-
цією інтересів на новітніх галузях математики, 
тісною співпрацею учнів та вчителів і, що най-
важливіше, сформованим колективом ентузі-
астів на чолі з Банахом і Штейнгаузом.

У 1927 р. у Львові відбувся I з’їзд математи-
ків Польщі, в якому брали участь учені з інших 
країн (Ніна Барі, Дмитро Меньшов, Микола 
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Лузін, Джон фон Нейман та ін.). Після з’їзду 
Банах зі Штейнгаузом заснували спеціалізова-
ний журнал «Studia Mathematica», перший том 
якого вийшов у 1929 р. У Львові вийшло 9 то-
мів журналу, останній — у 1940 р. Починаючи з 
10-го тому (виданого у 1948 р. у Вроцлаві) і до-
тепер журнал друкується у Польщі. Більшість 
статей журналу присвячені функціональному 
аналізу та його застосуванням, а також теорії 
функцій дійсної змінної, теорії ортогональних 
систем функцій та рядів, теорії ймовірностей, 
теорії топологічних груп і теорії диференціаль-
них та інтегральних рівнянь.

У період 1920—1939 рр. на математично-
при род ничому факультеті захистилися 13 
докторантів з математики і 2 з логіки: С. Ба-
нах (1921), Ю.П. Шаудер (1924), В. Нікліборц 
(1924), С. Качмаж (1924), С. Вайнльос (1927), 
В. Орлич (1928), З. Бірнбаум (1929), М. За-
рицький (1930), Г. Ауербах (1930), С. Ма-
зур (1932), Ю. Шраєр (1932), М. Кац (1937), 
В. Гептер (1937), М. Ейдельгейт (1938), Ю. Пе-
піс (1938). У 1933 р. у Львівській політехніці 
здобув ступінь доктора математики Станіслав 
Улям. Крім двох кафедр математики, якими 
керували Влодзимеж Стожек (1883—1941) і 
Антоній Ломницький, діяла також третя ка-
федра, яку в 1927—1933 рр. очолював Кази-
мир Куратовський. Ця кафедра належала до 
«загального» факультету, який був науковим 
і присуджував ступінь магістрів математики, а 
також мав право надавати докторські ступені. 
Перебуваючи у Львові, К. Куратовський під-
готував перший том монографії «Topologia». 
Його учнем був Станіслав Улям.

У наданні наукових ступенів рада факуль-
тету не завжди дотримувалася формальних 
приписів, а враховувала наукову цінність 
одержаних результатів. Наприклад, С. Мазур, 
як і С. Банах, не мав закінченої вищої освіти, 
а тільки зараховані два семестри навчання у 
Львівському університеті. Частина захище-
них докторів згодом працювали асистентами 
та приват-доцентами в університеті й Полі-
техніці. Габілітацію здобули Ю.-П. Шаудер, 
С. Качмаж, В. Нікліборц, Г. Ауербах, В. Орлич 
та С. Мазур.

У ці роки у Львові сформувалася група ак-
тивних, талановитих математиків — переважно 
учнів С. Банаха і Г. Штейнгауза. Щосуботи від-
бувалися засідання львівської секції Польсько-
го математичного товариства. Дискусії після 
них часто продовжувалися у кав’ярнях. З ча-
сом улюбленим місцем зустрічей львівських 
математиків стала «Шотландська кав’ярня», з 
якою пов’язаний і збірник математичних про-
блем «Шотландська книга». Першу проблему 
в цю книгу записав С. Банах 17 липня 1935 р. 
Усього він поставив 14 проблем (ще 11 — ра-
зом із С. Мазуром і С. Улямом). Останній за-
пис у книзі зробив Г. Штейнгауз 31 травня 
1941 р. «Шотландську книгу» зберегла під час 
війни дружина Банаха і зараз вона перебуває 
у власності родини. Кожний новий розв’язок 
поставлених там проблем є подією у математи-
ці. З оглядом розв’язаних і нерозв’язаних про-
блем можна ознайомитися у сучасному видан-
ні «Шотландської книги» [14].

Про значення Львова у тодішньому матема-
тичному світі свідчать імена математиків, які 
відвідували це місто: Еміль Борель, Жан Лере, 
Поль Монтель, Анрі Лебег, Ернст Цермело. 
У 1938 р. університет надав А. Лебегу докторат 
honoris causa. До Лебега це звання було при-
своєно Л. Жмурку та В. Серпинському, пізні-
ше у 2003 р. академікові Ігорю Скрипнику.

Головними досягненнями Львівської мате-
матичної школи є: 

• створення основ функціонального ана-
лізу і розвиток його окремих розділів (С. Ба-
нах, Г. Штейнгауз, Ю.П. Шаудер, С. Мазур, 
В. Орлич); 

Пам’ятний знак 
на будинку Львів-
ського університету 
(вул. Грушевського, 
4)
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• використання у функціональному аналі-
зі топологічних методів та їх застосування  до 
проблем диференціальних рівнянь у частин-
них похідних (Ю.П. Шаудер);

• трактування ймовірності як міри, введен-
ня поняття незалежних функцій (А. Ломниць-
кий, Г. Штейнгауз, М. Кац);

• розв’язання фундаментальних проблем те-
орії міри (С. Банах, К. Куратовський, С. Улям);

• піонерські роботи з теорії ігор (Г. Штейнга-
уз), топологічної алгебри (Ю. Шраєр, С. Улям), 
теорії рекурсивних функцій (С. Банах, С. Ма-
зур), застосувань математики (Г. Штейнгауз).

Деякі результати львівських математиків 
були анонсовані, але не опубліковані. Неба-
жанням оприлюднювати свої результати від-
значався, зокрема, С. Мазур.

Характерною рисою досліджень львівських 
математиків було вільне володіння некон-
структивними методами, які спиралися на ак-
сіому Цермело, категорії Бера і міру Лебега. 
Народженню нових ідей і розвитку творчого 
ентузіазму сприяла специфічна атмосфера ко-
лективної праці вчителів та учнів на семінарах 
і в «Шотландській кав’ярні» [15].

Початок війни у вересні 1939 р. застав Сте-
фана Банаха з дружиною Луцією (1897—1954) 
і сином Стефаном (1922—1999) на відпочинку 
у Ворохті (з Луцією Браус Банах познайомив-
ся у Штейнгаузів, побралися вони в 1920 р.). 
Син пропонував перебратися до Румунії, але 
сім’я повернулася до Львова.

Наприкінці вересня до Львова увійшла Чер-
вона армія. Львівський університет було ре-
формовано: деякі факультети (наприклад, те-
ологічний) ліквідували, деякі, навпаки, стали 
базою для нових підрозділів. З математично-
природничого факультету виокремили фізико-
математичний факультет. 2 грудня 1939 р. С. Ба-
нах став деканом, а Мирон Зарицький — заступ-
ником декана факультету. 7 грудня було призна-
чено завідувачів кафедр: аналізу I (С. Банах), 
аналізу II (Г. Штейнгауз), геометрії (С. Мазур), 
алгебри (Є. Жилінський), механіки (Ю.П. Ша-
удер), теорії ймовірностей (М. Зарицький). До 
університету було запрошено В. Левицького, з 
окупованої німцями Варшави прибули Станіс-
лав Сакс, Броніслав Кнастер, Менахем Войдис-
лавський, Едвард Шпільрайн та ін. З середини 
січня 1941 р. почалися заняття на першому кур-
сі, серед студентів були Марко Вішик, Владис-
лав Лянце, Авраам Штраус, які згодом стали 
відомими вченими. У 1939—1941 рр. С. Банах 
та інші львівські математики здійснили наукові 
поїздки до Києва, Москви, Одеси, Тбілісі. Зо-
крема, вони взяли участь у конференції з тео-
рії аналітичних функцій та функціонального 
аналізу, яка відбулася 20—25 червня 1940 р. у 
Києві. У січні 1941 р. Ю.П. Шаудера було за-
прошено на місяць до Московського універси-
тету. До Львова приїжджали Павло Алексан-
дров, Микола Боголюбов, Лазар Люстерник, 
Сергій Соболев. Вони виступили на семінарах 
і записали проблеми в «Шотландській книзі». 
16 квітня 1940 р. Президія АН УРСР виріши-
ла створити у структурі Карпатської астроно-
мічної обсерваторії теоретичну групу в складі 
професорів С. Банаха (керівник), С. Мазура, 
Ю.П. Шаудера, Г. Штейнгауза, М. Зарицького, 
а 5 жовтня прийняла рішення про заснування 
сектору функціонального аналізу Інституту ма-
тематики у Львові в тому ж складі [16]. 

Лавка Банаха. Скульптурну композицію встановлено 
в Кракові на місці зустрічі С. Банаха і Г. Штейнгауза
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Радянська влада залучала С. Банаха до по-
літичної діяльності та участі в різних зборах, 
підписування листів до керівників держави, пу-
блікації статей у газетах. У грудні 1940 р. його 
обирають депутатом міської ради Львова. У бе-
резні 1941 р. ВАК СРСР присудив Банаху сту-
пінь доктора фізико-математичних наук і зван-
ня професора. У червні 1941 р. його було вне-
сено до списку кандидатів на обрання членом-
кореспондентом АН УРСР. Початок війни 
застав Банаха у відрядженні в Києві. Останнім 
поїздом він зміг повернутися до Львова.

З початком окупації Львова німцями вищі 
навчальні заклади припинили працювати. 
У липні 1941 р. гітлерівці розстріляли групу 
львівських професорів, серед яких були мате-
матики К. Бартель — керівник кафедри нарис-
ної геометрії в Політехніці, А. Ломницький, 
В. Стожек, С. Рузевич. За різних обставин за-
гинули Ю.П. Шаудер, Г. Ауербах, Ю. Шраєр, 
С. Вайнльос, М. Ейдельгейт, В. Гептер, Ю. Пе-
піс. Стефан Банах разом із сином та багатьма 
львівськими вченими працював донором при 
виготовленні протитифозної вакцини у бак-
теріологічному інституті професора Рудольфа 
Вейгля. Ця праця давала йому засоби до існу-
вання і убезпечувала від репресій окупантів. 
Про цей період Банах дав свідчення у проку-
ратурі Львівської області 20 жовтня 1944 р.: 
«Щодня я приходив до інституту на 45 хвилин. 
Мені на ногу прикладали 15 коробочок з воша-
ми, які через спеціальну сіточку ссали кров. 
У кожній коробочці знаходилося до 800 вошей. 
За це мені платили 200 золотих, а також дава-
ли продуктовий пайок на місяць...» [17].

У цей час проводилися також таємні занят-
тя з математики зі студентами. Так, у серпні 
1944 р. на квартирі В. Орлича відбувся за-
хист докторської праці Анджея Алексевича. 
У 1945 р. Познанський університет надав йому 
ступінь доктора на основі захисту у Львові. 
В 1942—1944 рр. на базі Львівської політехні-
ки діяли Technische Fachkurse. Цей навчальний 
заклад працював за програмою Політехніки, у 
ньому навчалося близько двох тисяч студен-
тів, українців і поляків. Математику виклада-
ли М. Зарицький та В. Нікліборц. Львівські 

виші відновили роботу в серпні 1944 р. С. Ба-
нах продовжив керувати кафедрою, але відмо-
вився від посади декана факультету [18], яким 
став М. Зарицький. У листопаді 1944 р. за-
відувачами кафедр на фізико-математичному 
факультеті було призначено: С. Банаха (кафе-
дра математичного аналізу), В. Орлича (теорії 
функцій), С. Мазура (геометрії), Є. Жилін-
ського (вищої алгебри), В. Нікліборца (меха-
ніки), М. Зарицького (загальної математики). 
У 1945 р. до Львова приїхали Борис Гнєденко, 
який очолив кафедру теорії ймовірностей і ма-
тематичної статистики, та Олександр Ковань-
ко, який замінив на кафедрі теорії функцій 
В. Орлича, що виїхав до Познані. 

Навесні 1945 р. С. Банах тяжко захворів. 
Він, як згадують усі, майже постійно курив, що 
призвело врешті до раку легенів. Помер Сте-
фан Банах 31 серпня 1945 р., похований на Ли-
чаківському цвинтарі у склепі родини Ридлів, 
у домі яких він жив від серпня 1944 р.

Після С. Банаха завідувачем кафедри ма-
тематичного аналізу планували призначити 
Сергія Нікольського. Він приїхав до Львова, 
але потім вирішив повернутися до Москви. 
26 листопада 1945 р. кафедру очолив Володи-
мир Левицький. Після від’їзду В. Нікліборца, 
С. Мазура і Є. Жилінського до Польщі керів-
ником кафедри механіки став Гурій Савін, ка-
федри геометрії — Георгій Буймола, кафедри 
алгебри — Юліан Богачевський, якого невдо-
взі змінив Ярослав Лопатинський. У 1947 р. 
до Львова переїхав Лев Волковиський, який 
працював у Львівському університеті спочат-
ку доцентом, а з січня 1951 р. — завідувачем 
кафедри теорії функцій та теорії ймовірностей. 
Почалася нова історія львівської математики.

Своїми науковими здобутками в галузі ма-
тематики, насамперед функціонального аналі-
зу, Стефан Банах здобув визнання світової ма-
тематичної спільноти. Він є, без перебільшен-
ня, справжньою гордістю науки. Ім’я С. Банаха 
привертає увагу математиків усього світу, і 
науковці Львова докладають постійних зусиль 
не лише до вшанування пам’яті видатного вче-
ного, а й до розвитку його ідей і підтримання 
наукового престижу.
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 30 РОКІВ РОБОТИ 
В КОМАНДІ ПАТОНА

У статті на конкретних прикладах зі своєї багаторічної роботи в Націо-
нальній академії наук України автор висвітлює науково-організаційну ді-
яльність Президії НАН України, функціонування Донецького наукового 
центру НАН України і МОН України, Відділення фізики і астрономії НАН 
України, організацію робіт з ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС. 
Автор також ділиться своїми враженнями від роботи в команді Бориса 
Євгеновича Патона. Статтю приурочено до сторіччя Академії та її 
президента.

Перш ніж писати про окремі події моєї багаторічної роботи в 
команді Бориса Євгеновича Патона, хочу поділитися своїми 
враженнями від спілкування з цією надзвичайною людиною, 
видатним ученим, видатним громадянином України. 

Борис Євгенович має виняткову здібність практично мит-
тєво знаходити найоптимальніше рішення для будь-якого за-
вдання. З такою самою легкістю і також миттєво вміє він «відо-
кремлювати зерна від плевел» у будь-якій справі, повідомленні 
або доповіді. Завдяки своїй надзвичайній працездатності він 
встигає за кілька хвилин зробити таку роботу, на яку іншій лю-
дині знадобляться години. З цієї причини, на мою думку, Борис 
Євгенович успішно поєднує багато, на перший погляд, не по-
єднуваних дій. 

Наприклад, людям малорухомої роботи медики рекоменду-
ють щодня одну годину приділяти спорту. Борис Євгенович 
кожного дня робить дві зарядки: сорокахвилинну вранці та 
двадцятихвилинну ввечері. Крім того, всім добре відомі його 
заняття тенісом і плаванням. Свого часу я переконався, що Бо-
рис Євгенович добре знає майже всіх учених Інституту герон-
тології. Не сумніваюся, що це пов’язано з тим, що він підходить 
до проблеми збереження своєї працездатності і свого здоров’я 
на науковій основі. Далі в своїх спогадах я наведу конкретні 
приклади.

Вибори в академіки і обрання головою Донецького науко-
вого центру. Напередодні моїх виборів до Академії наук мені 
зателефонував Борис Євгенович Патон і сказав: «Вікторе Гри-

ЛЮДИ ЛЮДИ 
НАУКИНАУКИ

БАР’ЯХТАР
Віктор Григорович —
академік НАН України,
радник Президії НАН України,
почесний директор Інституту
магнетизму НАН України
та МОН України
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горовичу, ми Вас підтримаємо, але Вам, у разі 
успішних виборів, доведеться попрацювати го-
ловою Донецького наукового центру. Чи згодні 
Ви на це?». Звісно, я подякував Борису Євге-
новичу за довіру і сказав, що постараюся його 
не підвести. При цьому я аж ніяк не лукавив. 
На той час я вже досить добре був обізнаний 
зі справами в Центрі, і мені дійсно хотілося 
випробувати себе в ролі його керівника. 

Цей приклад я навів для того, щоб проде-
монструвати здатність Бориса Євгеновича 
давати доручення так, що від них неможливо 
було відмовитися. 

І ще одну рису Бориса Євгеновича хотілося 
б відзначити: він добре знає своїх колег і вміє 
дати доручення саме тому, хто здатен його 
виконати.

Робота голови. Спорудження будинку. 
Пропаганда результатів донеччан. Аналізу-
ючи ситуацію, в якій працювали донецькі нау-
ковці, я спробував виділити головні проблеми. 

Однією з таких проблем було житло. Коли 
створювався Донецький науковий центр, ке-
рівництво міста забезпечило вчених хорошим 
житлом, але минуло вже досить багато часу, і в 
1978 р. проблема житла для вчених академіч-
них інститутів стояла дуже гостро. 

Другою проблемою була взаємодія вчених 
галузевих і академічних інститутів між собою. 
У Донецькій і Луганській областях було при-
близно 150 інститутів, які працювали в інте-

ре сах вугільної, металургійної та хімічної про-
мисловості. Ці інститути практично не взаємо-
діяли з відповідними відділеннями Академії 
і підтримки від них не мали. Таке становище 
було явно ненормальним, особливо якщо вра-
хувати постійну вимогу Б.Є. Патона проводи-
ти «фундаментальні дослідження, спрямовані 
на вирішення практичних завдань». 

Ми обговорили обидві ці проблеми на бюро 
Центру. Було зрозуміло, що просто так керів-
ництво Академії не виділить гроші на спору-
дження будинку в Донецьку. У мене на той час 
склалися гарні стосунки з працівниками обко-
му, облвиконкому і міськради Донецька. Спіль-
но було вироблено таке рішення. Донецька 
міськрада не лише не забиратиме 25 % житла в 
Академії наук для потреб міста, а й дозволить 
повторне заселення для співробітників акаде-
мічних інститутів. З таким рішенням я поїхав 
до Патона просити грошей на спорудження 
будинку. Борис Євгенович похвалив мене за 
вміння працювати з керівництвом Донецька і 
дав команду виділити гроші на будівництво.

Незабаром було вирішено і другу проблему. 
Спосіб її розв’язання мені підказав голова За-
хідного наукового центру Ярослав Степанович 
Підстригач. У цей час за ініціативою Підстри-
гача було укладено договір про співпрацю між 
ученими Західного наукового центру і Акаде-
мією наук. Після бесіди з Борисом Євгенови-
чем на цю тему розгорнулася підготовка такого 
самого договору і з Донецьким науковим цен-
тром. Наповнення договору йшло з двох боків: 
від науковців Донбасу та від відділень Академії 
наук. Учені Донбасу покладали великі надії на 
таку співпрацю. Рішення про цей договір було 
прийнято в 1990 р. на урочистому засіданні ке-
рівництва Академії і очільників Донецької та 
Луганської областей. Вів засідання Борис Єв-
генович Патон.

Пропозиція переїхати до Києва. Робота 
у Відділенні. Взаємодія з Прохоровим і Бо-
голюбовим. Навесні 1982 р. Борис Євгенович 
запропонував мені очолити Відділення фізики 
і астрономії та переїхати на роботу до Києва. 
Мені не хотілося залишати Донецьк, і я поїхав 
порадитися з Миколою Миколайовичем Бо-

Після Загальних зборів НАН України (зліва направо) 
Б.Є. Патон, В.Г. Бар’яхтар, Л.Д. Кучма
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голюбовим. Боголюбов поставив мені єдине 
запитання: «Патон Вам особисто зробив про-
позицію?». Я відповів, що саме так все і було. 
Тоді Микола Миколайович сказав: «Якщо так, 
то переїжджати треба». Потім додав: «У Києві 
потрібно знати українську мову. Починайте її 
вивчати». Після цього ми вже обговорювали 
останні наукові новини.

Отже, навесні 1982 р. для мене знову поста-
ло традиційне запитання «Що робити?». І дру-
ге, не менш важливе: «Як робити?».

На той час я добре розумів, що «шлях до 
серця вченого» лежить через бесіди про його 
наукову творчість. Тому, як один із перших 
кроків, я вирішив відвідати київські інститу-
ти і особисто познайомитися з провідними 
вченими. Другим важливим кроком я вважав 
активізацію співпраці з академіками союзної 
Академії Прохоровим (академіком-секретарем 
Відділення фізики і астрономії) і Боголюбо-
вим (академіком-секретарем Відділення мате-
матики). 

З цими планами я пішов до Бориса Євгено-
вича і отримав його повне схвалення. Під час 
нашої бесіди Борис Євгенович порекоменду-
вав мені підтримувати тісний зв’язок зі спів-
робітниками науково-організаційного відділу. 
Чесно зізнаюся, я не відразу оцінив цю пораду. 
Я тоді вже пройшов (і досить успішно) шлях 
керівника наукового центру. У мене було вра-
ження, що я вмію приймати правильні рішен-
ня і працювати з людьми. У мене були досить 
добрі й тісні стосунки з Валентином Демидо-
вичем Новіковим, провідним співробітником 
науково-організаційного відділу (НОВ). Він 
багато і з великою користю для мене допома-
гав мені в роботі в Центрі. Я вирішив підійти 
до нього, щоб він пояснив мені сенс поради Па-
тона. Новіков мені все швидко і зрозуміло роз-
тлумачив. «Уявіть собі, Вікторе Григоровичу, 
що ви проводите загальний для всього Відді-
лення фізики і астрономії захід. Вам потрібно 
підготувати план проведення цього заходу. Ви 
складаєте такий план і йдете з ним у науково-
організаційний відділ для затвердження. Там 
ви його залишаєте, з ним ознайомлюються 
наші співробітники. Якщо план містить якісь 

помилки, чи за формою, чи по суті, їх буде ви-
правлено. При цьому план роботи все одно за-
лишиться вашим. Іншими словами, одна з ро-
лей нашого відділу — страхувати членів Пре-
зидії від помилок». Після такого роз’яснення я 
відразу оцінив і цінність поради Патона, і його 
мудрість у створенні науково-організаційного 
відділу в нашій Президії.

Система Патона з підвищення ефектив-
ності прикладних робіт в Академії. Наша 
Академія наук завжди активно співпрацювала 
з керівництвом держави. Ідею сприяти Уряду 
країни у справі підвищення ефективності про-
мисловості і сільського господарства було за-
кладено ще першим президентом Української 
академії наук В.І. Вернадським. 

Для досягнення цієї мети Борис Євгенович 
Патон створив злагоджену систему. Як відо-
мо, він став президентом Академії в 1962 р. Це 
був час, коли холодна війна між СРСР і США 
була в самому розпалі та загрожувала перерос-
ти в «гарячу» війну. Промисловість і сільське 
господарство СРСР потребували підвищен-
ня ефективності. Система, створена Патоном, 
була такою.

1. Цілеспрямованість фундаментальних до-
сліджень. Інакше кажучи, пріоритет віддавався 
науковим роботам, спрямованим на вирішення 
конкретних науково-технічних проблем.

2. Для інститутів Академії було запропоно-
вано таку структуру:

• науково-дослідне ядро інституту;
• конструкторське бюро, основним завдан-

ням якого було доведення наукових резуль-
татів до конкретних застосувань у вигляді 
технологій або нових машин, пристроїв тощо, 
а також впровадження цих результатів у про-
мисловість;

• дослідне виробництво, чиїм завданням 
було відпрацювання конкретного зразка виро-
бу для передачі його в промисловість для се-
рійного виробництва.

Найбільш чітко ця система працювала в Ін-
ституті електрозварювання ім. Є.О. Патона. 
В середині 80-х років в Інституті теоретичної 
фізики проходила міжнародна конференція з 
проблем нелінійних явищ у фізиці. Це була 



106 ISSN 1027-3239. Visn. Nac. Acad. Nauk Ukr. 2017. (11)

ЛЮДИ  НАУКИ

дуже представницька конференція, зокрема, 
в її роботі брав участь академік Яків Борисо-
вич Зельдович. Він звернувся до мене з про-
ханням спитати у Бориса Євгеновича дозвіл 
на відвідання Інституту електрозварювання 
і ознайомлення з його роботою. Я передав це 
прохання Борису Євгеновичу, він дав згоду і 
сказав, що сам все покаже і про все розповість 
Зельдовичу. 

Коли Я.Б. Зельдович ознайомився з систе-
мою роботи Інституту, він був у захваті. Мені 
він казав так: «Борис Євгенович, по-перше, 
глибокий мислитель і вчений, а по-друге, чу-
довий організатор». Нагадаю, що академік 
Я.Б. Зельдович — один з творців радянських 
атомної і водневої бомб, тричі Герой Соціа-
лістичної Праці, відомий своїми видатними 
результатами в галузі теорії горіння і вибуху, 
астрофізики та ядерної фізики.

1986 рік. Чорнобиль. Роль Патона в лік-
відації наслідків катастрофи. У 1985 р. до 
Президії на ім’я Б.Є. Патона надійшов проект 
постанови Уряду СРСР про розширення Чор-
нобильської АЕС до 12 блоків. Цей проект на-
діслав голова Ради міністрів УРСР О.П. Ляшко. 

Борис Євгенович доручив мені створити 
відповідну комісію не тільки з учених, а й з ін-
ших зацікавлених осіб, і підготувати відповідь 
Уряду України. Ця комісія почала працювати і 

невдовзі дійшла висновку, що будівництво 12 
блоків РБМК (реакторів великої потужності, 
канальних) в одному місці становить велику 
небезпеку і вкрай небажане. Аргументи у нас 
були такі: 

1) ймовірність аварії зростає до неприпусти-
мого значення (замість 10−6 отримуємо 10−5); 

2) через велику концентрацію джерел тепла 
відбувається підвищення температури підзем-
них вод, внаслідок чого збільшується розчин-
ність геологічних порід, що може призвести до 
катастрофічного руйнування приміщень ядер-
них блоків. 

Мені було доручено зробити відповідне 
повідомлення на засіданні Президії, щоб за-
твердити наші висновки. Після моєї доповіді 
Борис Євгенович ставив дуже багато запитань, 
з яких я зрозумів, що він дуже добре володіє 
матеріалом. Я тоді не знав, що це питання роз-
глядалося вже вдруге, попередня відповідь 
Академії також була негативною. Зазначу, що 
наша комісія працювала спільно з представни-
ком Середмашу Володимиром Семеновичем 
Конвізом. Володимир Семенович повідомив 
нам, що всі наші аргументи, крім підвищення 
температури, вважають необґрунтованими, і, 
швидше за все, буде прийнято рішення Уря-
ду СРСР про будівництво 12 чорнобильських 
блоків.

Наприкінці квітня 1986 р. у Бориса Євгено-
вича було відрядження до Угорщини, в яке він 
запросив Г.І. Пальшина, мене і Р.М. Білодіда. 
Про катастрофу на ЧАЕС ми дізналися від на-
шого посла в Угорщині перед від’їздом до Ки-
єва. Посол повідомив нам, що, за інформацією 
від «голосів», аварія досить серйозна.

Після приїзду до Києва я зустрівся з моїм 
сусідом по будинку І.М. Вишневським, ди-
ректором Інституту ядерних досліджень. Іван 
Миколайович розповів мені про жахливий 
масштаб катастрофи. Я негайно повідомив 
про це Б.Є. Патона. Борис Євгенович одразу 
прийняв рішення створити оперативну ко-
місію з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 
складі: віце-президент В.І. Трефілов (голова), 
академік-секретар Відділення фізики і астро-
номії В.Г. Бар’яхтар (заст. голови), академік-

Б.Є. Патон (в центрі) і В.Г. Бар’яхтар (зліва) слуха-
ють пояснення кандидата фізико-математичних наук 
К.І. Чечерова щодо роботи системи контролю стану 
зруйнованого 4-го блоку ЧАЕС, над яким побудовано 
«Укриття» 
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секретар Відділення хімії В.П. Кухар (заст. 
голови), В.Д. Новіков (секретар). Комісія 
розпочала свою роботу в неділю 27 квітня. 
І.М. Вишневський запропонував того само-
го дня провести у них в інституті нараду за 
участю Віталія Костянтиновича Чумака, за-
відувача лабораторії радіоактивних забруд-
нень. У цій нараді взяли участь В.І. Трефілов, 
І.М. Вишневський, В.Г. Бар’яхтар, В.К. Чумак. 
Найбільш підготовленим з нас був Чумак. 
Він звернув нашу увагу на те, що найбільшу 
небезпеку в перші кілька тижнів після аварії 
становитиме радіоактивний йод і молоко, що 
містить цей йод. Було прийнято рішення сила-
ми академічних інститутів організувати на мо-
локозаводах Києва контроль за якістю молока, 
щоб не допустити забруднене молоко у про-
даж. Організаційну і наукову роботу провели 
в найкоротші терміни. Вже з 3 травня 1986 р. 
забруднене молоко населенню Києва не над-
ходило. На чотирьох молокозаводах Києва си-
туацію контролювали вчені Інституту ядерних 
досліджень, Інституту фізики та Інституту ме-
талофізики. За оцінками В.К. Чумака, ці захо-
ди, приблизно на 60% зменшили йодний удар 
по населенню Києва.

28 квітня Б.Є. Патон поставив перед опера-
тивною комісією завдання розробити першо-
чергові заходи з ліквідації наслідків катастро-
фи на ЧАЕС для направлення Уряду України. 
У підготовці плану цих заходів пряму участь 
брав Борис Євгенович. Трефілов, Кухар, Нові-
ков і я дуже ретельно працювали над цим пла-
ном. Коли закінчували той чи інший розділ, 
йшли до Б.Є., як ми між собою називали Бо-
риса Євгеновича. Він миттєво знаходив слабкі 
місця і пояснював нам, як зробити це краще. 
А 3 травня Патону надійшов лист від Уряду з 
проханням надати список першочергових дій. 
У Бориса Євгеновича цей список уже був, і він 
його одразу відправив главі Уряду О.П. Ляшку.

Хочу відзначити величезний патріотизм, 
який проявляли вчені нашої Академії в той 
час. До нас в оперативну групу безперервним 
потоком йшли співробітники Академії з про-
ханням дати їм будь-яку роботу з ліквідації на-
слідків аварії.

Уже з другої половини травня кабінет Па-
тона перетворився на своєрідний штаб з про-
блем ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС. 
Частими гостями тут були Ю.А. Ізраель, відпо-
відальний від Уряду СРСР за інформацію про 
радіаційну обстановку, міністр водного госпо-
дарства СРСР, українські міністри та інші по-
садовці.

Завдяки активній позиції Бориса Євгено-
вича Патона роботи з ліквідації наслідків ка-
тастрофи на ЧАЕС в Україні проводилися 
спільно Урядом і Академією наук. Ця обста-
вина, безумовно, сприяла більшій ефективнос-
ті всіх робіт. Борис Євгенович фактично став 
розумом, мотором і серцем не тільки всіх робіт 
Академії наук України, а й значної частини дій 
Уряду України. Досвід робіт Академії наук з 
ліквідації наслідків аварії викладено в моно-
графіях, виданих у нас в Академії.

Приймання Б.Є. Патоном співробітників 
Академії. Щодня Борис Євгенович приймав і 
приймає зараз співробітників нашої Академії. 
Щоб потрапити до нього, часто доводиться до-
сить довго чекати своєї черги, нервувати. Про-
те ситуація враз змінюється, як тільки потра-
пляєш до кабінету Бориса Євгеновича, в якому 
панує атмосфера доброзичливості. У мене, та 
й у всіх моїх колег, з якими я ділився вражен-
нями про візити до Патона, одностайна думка: 

Академіки (зліва направо): А.П. Шпак, Б.Є. Патон, 
Ж.І. Алфьоров, А.Г. Наумовець, В.Г. Бар’яхтар
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відчуваєш, що ти прийшов до мудрого і чуй-
ного наставника. Борис Євгенович ніколи не 
шкодував часу на спілкування зі своїми відвід-
увачами. Наприкінці візиту він ще й пригадає 
який-небудь випадок зі свого досвіду, що сто-
сується теми бесіди.

Патон і спорт. Розповіді Патона. У 1995 р. 
Борис Євгенович запросив мене займатися ра-
зом з ним плаванням у спортивному комплексі 
його інституту. Директором цього центру був 
Олександр Миколайович Базилев. У призна-
чений час ми зустрічалися в басейні, плавали 
переважно брасом. Я завжди любив плавання 
і щиро вважав, що плаваю добре. Але!... Па-
тон обганяв мене, хоча я дуже опирався. Щоб 
хоч якось себе втішити, я іноді переходив на 
кроль і тоді мені вдавалося випереджати Бори-
са Євгеновича. До цих моїх «фокусів» Борис 
Євгенович ставився дуже спокійно, ніяких пе-
регонів не влаштовував і плавав з великим за-
доволенням. Після того, як ми пропливали кі-
лометр, йшли в душову. Борис Євгенович дуже 
любив душ і не приховував свого задоволення. 
Третім етапом наших занять було чаювання і 
«розповіді й спогади». Олександр Миколайо-
вич подавав нам чудовий чай з печивом. Його 
помічниці іноді також чимось нас пригощали. 
Одна з них, Катерина Михайлівна, приносила 
нам тарілку смажених волоських горіхів. Та-
ких смачних горіхів мені ніколи не вдавалося 
приготувати вдома.

І тут починалося, на мою думку, найголовні-
ше: за чаєм Борис Євгенович розповідав про 
окремі випадки зі свого життя. Оповідач він 
чудовий, і говорив нам про речі дуже цікаві і 
далеко не тривіальні. Борис Євгенович лю-
бив розповідати про Миколу Костянтиновича 
Байбакова. Звісно, Бориса Євгеновича і Мико-
лу Костянтиновича пов’язувала і робота, і осо-
биста дружба. Наведу по пам’яті розповідь Б.Є. 
про вступ Миколи Костянтиновича на посаду 
міністра нафтової і газової промисловості. 

«Прийшов Байбаков до Сталіна з доповіддю 
після призначення його міністром. Взяв із со-
бою багато документів та карт. Сталін його дов-
го не приймав. Тоді в кабінет Сталіна заглянув 
його помічник Поскрьобишев і каже Байбако-

ву: «Заходьте, товаришу Байбаков. товариш 
Сталін щось читає». Заходить Байбаков, Ста-
лін його помітив і питає: «Товаришу Байбаков, 
що це у Вас за папери?». Байбаков відповідає: 
«Це документи і плани робіт міністерства». 
Сталін: «Навіщо вони нам потрібні? І так усе 
ясно: буде нафта — буде товариш Байбаков, не 
буде нафти — не буде товариша Байбакова». 
Далі Сталін питає: «Які якості мають бути у 
радянського міністра?». Байбаков починає го-
ворити про відданість справі Леніна–Сталіна, 
Радянській державі та ін. Сталін його перери-
ває і каже: «Усе це правильно, але Ви не ска-
зали головного. Радянський міністр повинен 
мати залізні нерви і богатирське здоров’я». На-
решті, Сталін запитує:« Ви одружені, товаришу 
Байбаков?». Той відповідає: «Ще ні». Сталін: 
«Це неправильно, товаришу Байбаков. Треба 
виправити». Під час їхньої бесіди Сталін стояв 
на драбині біля книжкових полиць. Байбаков 
помітив, що на чоботях у Сталіна дірки біля 
великого пальця ноги. Вийшовши з кабінету, 
він сказав Поскрьобишеву: «Як Ви це допус-
каєте, що вождь світового пролетаріату ходить 
у рваних чоботях?». Довелося Поскрьобишеву 
пояснювати, що Сталін сам зробив ці дірки, бо 
у нього на ногах мозолі».

Багато розповідав Борис Євгенович про 
справи Академії наук СРСР, про академіка 
Келдиша, про Александрова, про Хрущова. 
У нас з Олександром Миколайовичем було ве-
лике бажання записати ці унікальні розповіді. 
Ми навіть кілька разів просили його дозволи-
ти нам принести магнітофон, але Борис Євге-
нович категорично був проти.

Чого навчив мене Патон. У Бориса Єв-
геновича я пройшов велику школу науково-
організаційної роботи. Точніше, організаційної 
роботи в наукових установах. Наведу деякі по-
стулати, які я взяв на озброєння у Патона.

1. Створюй команду для виконання будь-
якого серйозного завдання. Так я вчинив, коли 
спільно з професором В.Л. Винецьким узяли-
ся писати енциклопедичний словник «Фізика 
твердого тіла». До складу редколегії ми вклю-
чили 19 осіб, не лише фізиків, а й матеріало-
знавців, у тому числі вчених з Росії. Це значно 
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зміцнило словник і зробило його дуже авто-
ритетним. Словник було перекладено англій-
ською  і видано в США, де він здобув високу 
оцінку.

2. Ретельно продумуй свої дії. Бажано плану-
вати роботу на кожен день.

3. Керуй своїми емоціями. Для розшифруван-
ня цього уроку наведу приклад. Борис Євгено-
вич покликав мене до себе в середині липня 
1986 р. для обговорення питання про введен-
ня в експлуатацію першого, другого і третьо-
го блоків ЧАЕС. Дезактивація цих блоків була 
дуже важкою роботою і значно збільшувала 
кількість ліквідаторів. У цей час в Україні на 
інших АЕС вже працювали п’ять безпечніших 
блоків ВВЕР. Тому в Бориса Євгеновича ви-
никла пропозиція не вводити в експлуатацію 
блоки РБМК на ЧАЕС, а зосередити сили 
на введенні в експлуатацію блоків ВВЕР на 
Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій та 
Южно-Українській атомних станціях. Мені ця 
пропозиція дуже сподобалося. Тоді Патон за-
пропонував нам удвох поїхати в Чорнобиль і 
повідомити цю думку голові Урядової комісії 

Б.Є. Щербині. Через день ми вже були у Щер-
бини. Патон доручив мені доповідати його 
ідею. Щербина мене вислухав і сказав: «Думка 
Академії наук України мені зрозуміла. В Уряду 
СРСР інша думка. Блоки ЧАЕС буде введено 
в експлуатацію».

Я був дуже засмучений цим результатом. 
Борис Євгенович помітив це і дав мені таку 
пораду: «Вікторе Григоровичу, вчіться керува-
ти своїми емоціями, особливо коли ясно, що 
нічого змінити не можна».

Тепер, коли минуло багато років, я іноді ду-
маю, що, можливо, ми були тоді неправі. Річ у 
тім, що після чорнобильської катастрофи всі 
реакторні блоки РБМК було істотно модерні-
зовано, усунуто всі їх недоліки. В результаті на 
АЕС Росії такі блоки й досі працюють.

4. Стеж за своїм здоров’ям.

Замість висновку. Своєю конкретною робо-
тою я завжди намагався виправдати довіру Бо-
риса Євгеновича. Мені дуже пощастило в жит-
ті — я мав можливість працювати з видатним 
мислителем, ученим і організатором науки.
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 ГАРМОНІЯ В НАУЦІ І ЖИТТІ 
До 80-річчя члена-кореспондента НАН України 
Е.В. Луговського

17 листопада виповнюється 80 років відомому українському вченому-
біохіміку, фахівцю з гемостазу, лауреату Державної премії України в галу-
зі науки і техніки (2015), завідувачу відділу структури і функції білка Ін-
ституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, доктору біологічних 
наук, професору, члену-кореспонденту НАН України Едуарду Віталійови-
чу Луговському.

Едуард Віталійович Луговськой у 1962 р. закінчив з відзнакою 
хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного 
інституту і після двох років роботи на виробництві, у 1964 р., 
вступив до очної аспірантури при Інституті біохімії АН УРСР 
у відділ структури і функції білка. Керівником його дисер-
таційної роботи був всесвітньовідомий учений академік АН 
УРСР Володимир Олександрович Бєліцер. Таким чином, все 
своє творче життя, 55 років — від аспіранта до завідувача відді-
лу Едуард Віталійович працює в Інституті біохімії.

У 1967 р. Е.В. Луговськой захистив кандидатську дисерта-
цію на тему «Физико-химические исследования мономерного 
фибрина и его полимеризации». З 1967 по 1985 р. він працював 
під керівництвом академіка В.О. Бєліцера у відділі структури 
і функції білка Інституту біохімії на посадах інженера, молод-
шого і старшого наукового співробітника, а також ученого се-
кретаря Інституту, коли Володимир Олександрович був дирек-
тором Інституту. 

У 1970—1985 рр. Е.В. Луговськой під керівництвом акаде-
міка В.О. Бєліцера виконав цикл робіт з хімічного та фізико-
хімічного дослідження основних білків системи зсідання кро-
ві — фібриногену та фібрину. 

У 1970 р. Е.В. Луговськой уперше у світі виявив участь гід-
рофобних амінокислотних залишків у функціонуванні центрів 
полімеризації фібрину. В 1975 р. вперше в Радянському Союзі 
за допомогою фенілізотіоціанатного методу Едмана розробив 
метод кількісного визначення NH2-кінцевих амінокислотних 
залишків для ідентифікації двох форм фібрину, які відрізня-

КОМІСАРЕНКО 
Сергій Васильович — 
академік НАН України, 
академік-секретар Відділення 
біохімії, фізіології і молекулярної 
біології НАН України, 
директор Інституту біохімії 
ім. О.В. Палладіна НАН України

Едуард Віталійович Луговськой
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юся за ступенем активації фібриногену тром-
біном. Е.В. Луговськой розробив також ори-
гінальну методику отримання фібрину desA 
з фібриногену за допомогою тромбіну для 
дослідження процесів утворення розчинного 
фібрину. 

У 1985 р. Едуард Віталійович з групою 
співробітників перейшов з відділу структури 
і функції білка у відділ молекулярної імуно-
логії, де під моїм керівництвом і за його без-
посередньої участі було започатковано новий 
науковий напрям з використання монокло-
нальних антитіл як молекулярних зондів для 
вивчення механізмів полімеризації фібрину, а 
саме, для пошуку невідомих раніше сайтів по-
лімеризації фібрину, що формують тривимір-
ну сітку фібрину — каркас тромбу. В результаті 
було відкрито дві невідомі раніше пари комп-
лементарних сайтів полімеризації фібрину, що 
беруть участь у побудові протофібрил фібрину 
та їх подальшій латеральній асоціації з утво-
ренням фібринового каркаса тромбу. 

За участю Е.В. Луговського одержано уні-
кальні моноклональні антитіла з високою спе-
цифічністю до молекул фібриногену, фібрину 
та D-димеру людини. Три найважливіші гі-
бридоми — продуценти цих моноклональних 
антитіл, які мають біотехнологічне викорис-

тання, було захищено патентами. На основі 
отриманих моноклональних антитіл уперше в 
країнах СНД було розроблено імунофермент-
ні методи кількісного визначення розчинного 
фібрину, D-димеру та фібриногену в плазмі 
крові людини, які є молекулярними маркерами 
тромбоутворення в кровоносних судинах. Ці 
методи мають велике значення для діагности-
ки тромбоутворення та контролю ефективнос-
ті лікування серцево-судинних захворювань. 
Вони дозволяють своєчасно діагностувати у 
пацієнта загрозу тромбоутворення і виявляти 
наявність тромбів. Було проведено широку 
апробацію цих методів у клініках м. Києва та 
їх оптимізацію для розроблення на їх основі 
тест-систем. 

У 2008 р. Е.В. Луговськой разом з групою 
співробітників, які займалися гібридомною 
тематикою, перейшов з відділу молекулярної 
імунології до відділу структури і функції біл-
ка і очолив його. В цьому відділі було продо-
вжено започатковані раніше дослідження, ре-
зультати яких привели до численних наукових 
публікацій, патентів на винаходи й корисні 
моделі. Однак головним успіхом стало завер-
шення створення вітчизняних тест-систем 
імуноферментного визначення розчинного 
фібрину, D-димеру і фібриногену в плазмі кро-

Відділ структури і функ-
ції білка Інституту біохімії 
ім. О.В. Палладіна НАН 
України
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ві людини. Також було розроблено об’єднану 
тест-систему для одночасного кількісного ви-
значення вказаних молекулярних маркерів.

У процесі апробації розроблених тест-си-
стем на базі Національного інституту хірургії 
та трансплантології ім. О.О. Шалімова та де-
яких інших установ України було виконано 
понад 2 тис. досліджень, що дозволило, напри-
клад, встановити, що для однозначного діагно-
зу небезпеки післяопераційних ретромбозів 
необхідно одночасно визначати кількість роз-
чинного фібрину та D-димеру до операції та 
до 2—3 разів у післяопераційний період. Діа-
гностика стану системи гемостазу необхідна 
для виявлення або виключення наявності чи 
ризику тромбоутворення за різних патологій 
на ранніх етапах захворювання, зокрема в кар-
діологічній, хірургічній, акушерській, комбус-
тіологічній, онкологічній та ендокринологіч-
ній практиці; для діагностики ДВЗ-синдрому 
та проведення моніторингу антитромботичної 
і тромболітичної терапії з метою своєчасного 
виявлення та лікування тромботичних судин-
них і серцево-судинних хвороб — однієї з голо-
вних причин смертності населення не лише в 
Україні, а й у всьому світі. Тому можна вважа-
ти, що тест-системи, створені за участю Едуар-
да Віталійовича, матимуть широке застосуван-
ня у клінічній практиці.

Едуард Віталійович є ученим, якому влас-
тива здатність глибокого проникнення в суть 
досліджуваного предмета. Так, було запропо-

новано, що перетворення фібриногену на фі-
брин може супроводжуватися структурною 
перебудовою в області суперспірального ре-
гіону його молекули та формуванням сайту 
латеральної асоціації протофібрил. За участю 
проф. Є.М. Макогоненка було проведено до-
даткові дослідження, які підтвердили, що вна-
слідок відщеплення від молекули фібриногену 
фібринопептидів А та утворення протофібрил 
з мономерного фібрину в суперспірально-
му регіоні молекули фібрину відбуваються 
конформаційні перебудови, які приводять до 
формування у фрагменті Вβ126-135 неоан-
тигенної детермінанти та центру латеральної 
асоціації протофібрил. Невід’ємною частиною 
цього центру є амінокислотні залишки Lys127, 
Lys130 та Lys133. 

Основними напрямами наукової роботи 
очолюваного Едуардом Віталійовичем відді-
лу структури і функції білка на сьогодні є до-
слідження механізмів полімеризації фібрину і 
побудови фібринового каркаса тромбу; пошук 
низькомолекулярних інгібіторів полімеризації 
фібрину та агрегації тромбоцитів; впроваджен-
ня в клінічну практику імунодіагностичних 
тест-систем для ранньої діагностики загрози 
тромбоутворення та контролю ефективності 
антитромботичної терапії; розроблення тест-
систем для імуноферментного визначення про-
теїну С, кількість якого у плазмі крові також є 
молекулярним маркером стану системи гемос-
тазу. На особливу увагу заслуговує розроблен-
ня у відділі високоефективних кровоспинних 
засобів, про які я розповім детальніше.

З 2014 р. на сході України тривають бойові 
дії, що зумовило необхідність створення ві-
тчизняного ефективного кровоспинного за-
собу. У відділі структури і функції білка про-
тягом багатьох років досліджували ферменти, 
які впливають на зсідання крові. Один із фер-
ментів мав потужну активність щодо перетво-
рення протромбіну на тромбін, що можна було 
використати як основу для кровоспинного за-
собу. Однак властивості ферменту ми вивчали 
in vitro у водних розчинах. У мене виникла ідея 
іммобілізувати цей ензим на водонерозчинній 
основі з метою створення кровоспинного засо-

Е.В. Луговськой зі співробітницею відділу Л.П. Урвант
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бу (пов’язки). Найкращим претендентом для 
водонерозчинної основи виявилися вітчизняні 
волокнисті вуглецеві матеріали (АУВМ), роз-
роблені членом-кореспондентом НАН України 
В.Г. Ніколаєвим в Інституті експерименталь-
ної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. 
Кавецького НАН України. Ці вуглецеві мате-
ріали мають не лише високі сорбційні власти-
вості, що важливо для іммобілізації ферменту, 
а й усі потрібні для ранової пов’язки якості. Під 
час досліджень, у яких взяли участь Едуард Ві-
талійович Луговськой та співробітники керо-
ваного ним відділу — д.б.н. Т.М. Платонова і 
к.б.н. В.О. Чернишенко, а також співробітники 
проф. В.Г. Ніколаєва з Інституту експеримен-
тальної патології, онкології та радіобіології 
ім. Р.Є. Кавецького НАН України, було ство-
рено вітчизняний комбінований матеріал (ге-
мостатичну пов’язку), який за гемостатичною 
дією не тільки не поступається найкращим 
світовим аналогам, а й перевершує їх характе-
ристики. Крім невеликих лабораторних тва-
рин гемостатична дія пов’язки була успішно 
апробована на великих лабораторних твари-
нах — лінійних свинях — в Інституті фізіології 
ім. О.О. Богомольця НАН України під керів-
ництвом д.м.н. В.Є. Досенка. На відміну від іс-
нуючих гемостатиків, які ініціюють зсідання 
крові неспецифічно, запропонований гемоста-
тичний засіб приводить безпосередньо до фор-
мування ендогенного тромбіну, який у свою 
чергу ініціює формування фібрину — каркаса 
тромбу, і тому діє швидко та ефективно. Рівень 
крововтрати при випробуванні комбінованого 
матеріалу був меншим порівняно з найкращи-
ми комерційно доступними гемостатиками на 
основі хітозанів (СELOX, QuikClot). Вкрай 
важливим є те, що створений гемостатичний 
засіб виявляється ефективним також за умов 
використання антикоагулянтів (наприклад, 
гепарину та варфарину) або за патологічних 
станів, зокрема при гемофілії.

У відділі структури і функції білка під ке-
рівництвом Едуарда Віталійовича та за безпо-
середньої участі д.б.н. Т.М. Платонової і м.н.с. 
Т.М. Чернишенко розроблено також фібрино-
вий композит на основі аутологічної плазми 

крові, який може бути застосований в ортопе-
дії, травматології та комбустіології. Аутологіч-
ний фібриновий композит, який утворюється 
під час змішування плазми крові пацієнта з 
активатором протромбіну, забезпечує регене-
рацію уражених кісткових і м’яких тканин та 
зниження інтенсивності запальних процесів. 
Він не є імуногенним. 

Колективом відділу структури і функції 
білка було також проведено пошук низько-
молекулярних сполук непептидної природи з 
ряду калікс[4]аренів як ефективних інгібіто-
рів полімеризації фібрину. Було виявлено, що 
5,11,17,23-тетракіс[біс(дигідрокси фосфорил)
метил] калікс[4]арен (С-192) та його натріє-
ва сіль (С-145) є високоефективними низь-
комолекулярними інгібіторами полімеризації 
фібрину. Встановлено, що вони інгібують пер-
шу стадію полімеризації фібрину — побудову 
протофібрил, блокуючи центр полімеризації 
«А». Виявлено, що in vivo ці калікс[4]арени ін-
гібують процес зсідання плазми крові людини, 
збільшуючи протромбіновий час та частковий 
активований тромбопластиновий час. На сьо-
годні не описано жодної іншої низькомолеку-
лярної сполуки непептидної природи з такою 
сильною гальмівною активністю відносно по-
лімеризації фібрину. Завдяки виявленим влас-
тивостям досліджених калікс[4]аренів С-192 
та С-145 вони можуть бути рекомендовані як 

Рух — це життя
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ЛЮДИ  НАУКИ

субстанції для нових високоефективних анти-
тромботичних препаратів.

Результати своєї науково-дослідної роботи 
Е.В. Луговськой доповідав на численних між-
народних та вітчизняних наукових форумах у 
США, Великій Британії, Японії, Італії, Швей-
царії та ін. Їх було опубліковано у провідних 
міжнародних фахових журналах, зокрема 
FEBS Journal та Thrombosis Research. Едуард 
Віталійович є єдиним представником України 
в міжнародному товаристві International So-
ciety on Thrombosis and Haemostasis, на кон-
гресах якого (з 1994 по 2010 р.) він виступав 
з доповідями. У 2015 р. Едуарду Віталійовичу 
у складі колективу співробітників Інституту 
біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України було 
присуджено Державну премію України в галу-
зі науки і техніки.

Отже, Едуард Віталійович Луговськой є ві-
домим українським ученим, який присвятив 
своє життя чудовій науці — біохімії. Однак 
особистість Едуарда Віталійовича проявля-
ється не лише в біохімії — науці про життя. Він 
також завзятий спортсмен і турист. У минуло-
му — футболіст, а зараз —тенісист. І, можливо, 
несподівано для багатьох його творча натура 
віддзеркалилася в поезії, при створенні худож-
ніх образів і життєвих замальовок. Здавалося 

б, який стосунок мають молекулярні механіз-
ми полімеризації фібрину до поезії у «східно-
му стилі» — хокку — елегантних віршів, у яких 
передано почуття, спостереження, спогади чи 
роздуми? У видавництві «Наукова думка» 
було опубліковано вже дві його книжки віршів, 
причому друга — з паралельними переклада-
ми віршів українською та англійською мова-
ми. Це дозволило багатьом нашим іноземним 
колегам познайомитися (і як вони писали: «з 
насолодою») з поетичною творчістю Едуарда 
Віталійовича. Мені відомо, що готова до дру-
ку вже і третя книжка — також трьома мова-
ми. Передмову до неї написав небайдужий до 
літературної і наукової творчості автора всес-
вітньовідомий біохімік, академік НАН США 
Рассел Дулітл. 

Думаю, з великою вірогідністю можна вва-
жати, що в основі особистості Едуарда Віта-
лійовича Луговського лежить гармонійне по-
єднання світогляду вченого, який займається 
наукою про життя, з усім притаманним йому 
комплексом людських якостей. Якостей, да-
них йому природою, вихованням і, звісно ж, 
самовихованням, самоосвітою і самовдоскона-
ленням, яке в Едуарда Віталійовича ніколи не 
припиняється як у науковій діяльності, так і в 
поетичній творчості.
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 90-річчя академіка НАН України 
М.В. СТЕШЕНКА 

Микола Володимирович Стешенко — відомий учений в галузі 
астрофізики та фізики Сонця, фахівець з оптики і телескопобу-
дування, доктор фізико-математичних наук, професор, заслу-
жений діяч науки і техніки України, академік НАН України.

М.В. Стешенко народився 28 листопада 1927 р. у селищі Ди-
канька на Полтавщині. У 1957 р. після закінчення Київського 
державного університету та аспірантури при ньому почав пра-
цювати в Науково-дослідному інституті «Кримська астрофі-
зична обсерваторія», де пройшов шлях від молодшого науко-
вого співробітника до директора (1988—2005 рр.). 

М.В. Стешенко виконав низку важливих досліджень на осно-
ві наземних спостережень Сонця, які мають фундаментальне 
значення для розуміння природи сонячного магнетизму та со-
нячної активності. Він успішно займався космічними спостере-
женнями та їх інтерпретацією. Особливо слід відзначити дослі-
дження ультрафіолетових спектрів активних областей на Сон-
ці, отриманих за допомогою орбітального сонячного телескопа 
ОСТ-1 на космічній станції «Салют-4». За участю М.В. Стешен-
ка було розроблено методи прогнозування радіаційної безпеки 
сонячних спалахів, які застосовували в оперативній службі під 
час польотів радянських космонавтів. Ще одна сфера діяльності 
М.В. Стешенка — адаптивна оптика і оптичні системи для на-
земних і космічних телескопів нового покоління. Під його ке-
рівництвом організовано лабораторію, де освоєно технологію 
отримання першокласних великогабаритних оптичних повер-
хонь, зокрема дзеркал із ситалу. Завдяки цьому було створено 
сонячний орбітальний телескоп ОСТ-1 та зоряний космічний 
телескоп, встановлений у березні 1983 р. на космічній високо-
апогейній станції «Астрон», який упродовж 6 років давав цінну 
кількісну інформацію про ультрафіолетові спектри зір, галактик, 
квазарів, комети Галлея і наднової зорі SN 1987A.

Успішні дослідження космосу, проведені М.В. Стешенком, 
здобули визнання астрономічної спільноти. Його ім’я присвоє-
но одній з малих планет Сонячної системи. 

ВІТАЄМОВІТАЄМО
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 80-річчя академіка НАН України 
А.Г. КОСТОРНОВА 

20 листопада виповнюється 80 років видатному вченому в га-
лузі матеріалознавства, створення нових матеріалів і техноло-
гій їх виробництва та застосування академіку НАН України 
Анатолію Григоровичу Косторнову.

А.Г. Косторнов одним із перших почав дослідження у новій 
галузі матеріалознавства — волокновій металургії. Його резуль-
тати з вивчення деформаційних і контактних явищ у волокно-
вих тілах на різних етапах технологічної переробки було по-
кладено в основу створення оригінальних матеріалів. Розвинуті 
ним нові уявлення про пористу структуру як двофазну систему 
«речовина—пора» з певним ступенем регулярності побудови 
стали підґрунтям для конструювання визначальних характери-
стик проникних матеріалів і ввійшли до міжнародних стандартів 
їх атестування. А.Г. Косторнов розробив гідродинамічну теорію 
тепло- і масопереносу в капілярних структурах, що дало змогу 
створити нові матеріали для теплонапружених конструкцій та 
систем. За його участю розроблено і реалізовано новий тип ви-
сокоефективних теплопередавальних пристроїв для форсовано-
го охолодження та термостатування об’єктів радіоелектроніки, 
енергетики, металургії, машинобудування, транспорту.

Наукові результати А.Г. Косторнова опубліковані у 420 ро-
ботах, у тому числі 14 монографіях; захищені 80 авторськи-
ми свідоцтвами та патентами, зокрема двома міжнародними. 
Монографію «Материаловедение дисперсных и пористых 
металлов и сплавов» відзначено премією НАН України 
ім. І.М. Францевича. Під керівництвом А.Г. Косторнова за-
хищено 21 кандидатську та докторську дисертації. За розро-
блення і практичне впровадження високоефективних про-
никних матеріалів він став лауреатом премії Ради міністрів 
СРСР. За вагомий внесок у створення ракетно-космічних 
комплексів та систем, виконання національної і міждержавної 
космічних програм йому присвоєно звання «Заслужений діяч 
науки і техніки України». Його роботи зі створення нових 
композиційних триботехнічних матеріалів для екстремальних 
умов експлуатації відзначено преміями ім. Г.В. Карпенка та 
ім. М.М. Доброхотова НАН України. 
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 75-річчя академіка НАН України 
Б.В. БУРКИНСЬКОГО 

3 листопада виповнюється 75 років доктору економічних наук, 
професору, лауреату Державної премії України в галузі науки і 
техніки, заслуженому діячу науки і техніки України, академіку 
НАН України Борису Володимировичу Буркинському.

У 1965 р. він закінчив Одеський технологічний інститут 
ім. М.В. Ломоносова. З 1970 р. працює в системі Національної 
академії наук України: спочатку в Одеському відділенні Інсти-
туту економіки НАН України, де пройшов шлях від старшого 
інженера до керівника відділення, а у 1991 р. очолив створений 
на базі цього відділення Інститут проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України. 

Наукові інтереси Бориса Володимировича надзвичайно ши-
рокі і охоплюють проблеми сучасної економічної науки від за-
вдань інституційної економіки до питань загальносистемної 
інтеграції економіки, екології і соціального розвитку. У пра-
цях Б.В. Буркинського обґрунтовано теорію і методологію ре-
структуризації господарських комплексів та промислових під-
приємств у нових економічних умовах; досліджено стратегічні 
аспекти макроструктурних зрушень в економіці Українського 
Причорномор’я. 

Як видатний учений і керівник потужної академічної уста-
нови, Б.В. Буркинський є ідеологом сучасних наукових шкіл з 
теорії та практики сталого розвитку морегосподарського секто-
ру національної економіки; економіки природокористування; 
модернізації ринкових структур і розвитку підприємництва, 
які плідно працюють в Інституті.

Б.В. Буркинський — автор понад 350 наукових праць, серед 
яких 50 колективних та особистих монографій. Під його науко-
вим керівництвом захищено 26 докторських і 33 кандидатські 
дисертації. Борис Володимирович очолює Одеський осередок 
Спілки економістів України і є заступником голови Південно-
го наукового центру НАН та МОН України.

За видатні наукові та науково-організаційні досягнення 
Б.В. Буркинського удостоєно високих державних нагород. 
Його плідну і самовіддану працю відзначено орденами «За за-
слуги» ІІІ та II ступеня. 



 50-річчя члена-кореспондента 
НАН України А.В. РУСАНОВА 

Відомий учений в галузі газогідродинаміки та створення висо-
коефективного турбоенергетичного обладнання, лауреат Дер-
жавної премії України в галузі науки і техніки, доктор техніч-
них наук, професор, член-кореспондент НАН України Андрій 
Вікторович Русанов народився 3 листопада 1967 р. на Харків-
щині. Після закінчення в 1989 р. Харківського вищого військо-
вого авіаційного інженерного училища служив у Збройних си-
лах України. З 1990 р. працює в Інституті проблем машинобу-
дування ім. А.М. Підгорного НАН України, де пройшов шлях 
від інженера до директора.

Роботи А.В. Русанова охоплюють широке коло проблем 
сучасної енергетики в галузі газогідротермодинаміки просто-
рових течій у проточних частинах турбомашин. Він розробив 
універсальний метод для чисельного розв’язання довільних 
газотермогідродинамічних рівнянь у частинних похідних з 
урахуванням фазових перетворень та метод локальної струк-
туризації неструктурованих сіток для ефективного чисельного 
інтегрування цих рівнянь у неструктурованих розрахункових 
областях. Для врахування реальних термодинамічних власти-
востей робочих тіл він уперше запропонував інтерполяційно-
аналітичний метод апроксимації рівнянь стану з багатьма чле-
нами (рівняння стану води та водяної пари IAPWS-95, моди-
фіковане рівняння Бенедикта—Вебба—Рубіна та ін.). На основі 
розроблених методів створено перший в Україні програмний 
комплекс, призначений для газогідродинамічних розрахунків 
та проектування проточних частин енергетичних турбоустано-
вок, який широко використовується у провідних конструктор-
ських бюро, що розробляють енергетичне обладнання. А.В. Ру-
санов провів фундаментальні дослідження нестаціонарних 
процесів, що відбуваються в просторовому потоці робочого 
тіла, і визначив способи керування цими процесами з метою 
створення проточних частин турбомашин нового покоління з 
підвищеним рівнем внутрішнього ККД. Йому належить пріо-
ритет у формуванні нових науково-технічних підходів до ство-
рення енергетичних турбоустановок зі складною просторовою 
формою проточної частини. 
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