
ЗВЕРНЕННЯ ДО НАУКОВЦІВ АКАДЕМІЇ  

ТА НАУКОВОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ 

 

Шановні колеги, друзі! 

 

 Нещодавно в інтернет-виданні «Гранит науки» було опубліковано 

розлоге інтерв’ю академіка НАН України, директора Інституту колоїдної 

хімії і хімії води ім. А.В.Думанського НАН України, офіційного кандидата 

у президенти НАН України В.В.Гончарука.  

 

 На наш погляд, це інтерв’ю, що було опубліковано в період 

підготовки до Загальних зборів НАН України, котрі заплановані на             

7 жовтня 2020 року, вимагає реагування. До цього нас зобов’язує позиція 

науковців, які представляють, зокрема, Відділення фізики і астрономії,      

а також усіх тих, із ким ми мали змогу обговорити це питання.  

 

 Нас глибоко обурила ця публікація, що базується на анти-              

і псевдонаукових висловлюваннях ученого і директора великої хімічної 

установи, який бажає очолити Національну академію наук України. 

Розглядаємо її (публікацію) як певний набір його виключно персональних 

уявлень, котрі, як ми хотіли би сподіватися, з’явились у нього в останні 

роки і яких ми ніколи раніше від нього не чули. Звичайно, можуть 

будуватися припущення щодо причин виникнення подібних думок, які 

В.В.Гончарук обґрунтовує лише посиланнями на релігійні книги та власні 

емоційні відчуття, без будь-якого опертя на надійно підтверджені наукові 

факти. Але це зайве, бо суперечать вони тому, що надійно встановлено 

світовою наукою. Це стосується як уявленнь про походження і розвиток 

Всесвіту, Сонячної системи та планети Земля, так і тверджень щодо 

виникнення і розвитку життя на ній.  

 

 Не має нічого спільного з принципами наукового пізнання і спосіб 

оприлюднення своїх думок, вибраний В.В.Гончаруком, оскільки нове 

знання проходить апробацію і вимагає експериментальних підтверджень,   

а не утверджується у формі інтерв’ю, яке шкодить не лише репутації 

окремого члена НАН України, а й Академії в цілому.  

 

 Цим зверненням твердо заявляємо, що належимо до переважної 

більшості наукової спільноти України, представники якої не поділяють       

і жодним чином не можуть поділяти псевдонаукових уявлень 

В.В.Гончарука, які в частині їхніх так званих фізичних обґрунтувань 

інакше, ніж пустопорожні фантазії, розглядатися не можуть. 

 



 Окремо звертаємо увагу журналістів, які спеціалізуються на 

популярному викладенні наукових уявлень про світ, що для професійного 

виконання таких завдань необхідно щонайменше володіти знаннями на 

рівні бодай середньої школи. Але головне інше – потрібно відповідально 

ставитися до своїх обов’язків, бо не все у світі зводиться до жовтої преси 

чи до бажання розпалити скандальчик і нашкодити тим, хто і в умовах 

скрути все ще намагається осягнути істину.  
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                 Директор ІЕФ НАН України                    annagomonai@gmail.com 
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