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24 лютого минув рік з дня по-

вномасштабного вторгнення ро-

сійської федерації на територію 
України. Яким став для українців 
цей рік війни? 

За прогнозами кращих розві-
док світу Україна не повинна бу-

ла протриматися навіть добу. Але 
ми протрималися і дали ворогу 
«жару».  Хвиля спротиву україн-

ців ошелешила й  деморалізува-

ла російську армію. Цивільні ви-

шикувалися в черги біля військ-
коматів, тероборона (яка на 90 
відсотків складалася з учорашніх 
цивільних) зайняла оборону на 
підступах до Києва та інших ве-

ликих міст.  Харківська тероборо-

на разом з ЗСУ зупинили штурмо-

ві загони ворога уже в місті (росія-

ни рвалися до адмінбудівель, щоб 
підняти свій прапор і оголосити 
про взяття Харкова). Так само — у 
Сумах, у Чернігові...

Біля міста Баштанка на Мико-

лаївщині ворога зупинили фер-

мери й тероборона. Баштанці 
знищили 800 одиниць ворожої 

техніки, зокрема,  «Панцир-С». Їх 
навіть  почали просити не пали-

ти ворожі танки (які кидав ворог), 
а передавати ЗСУ.

Операторка ПТРК «Стугна» Те-

тяна Чорновол каже: «Часто чую, 
що це був жахливий рік. Ну що ви, 
рік був класний! росія на нас все 
одно напала б, цей «дамоклів меч» 
висів над нами усі вісім років. І ко-

ли вона напала, ми вистояли».
Так, ціною великої крові й вели-

ких руйнувань. Але ми вистояли.
Бій за Україну триває і на пе-

редовій, і на дипломатичному 
фронті.

Ще в січні, наприклад, канцлер 
Німеччини Олаф Шольц  говорив, 
що Німеччина не готова переда-

ти Україні танки Leopard. У відпо-

відь на цю нерішучість уся Європа 
(і по всьому світу також!) почала 
вимагати «леопардів».  На вули-

цях та в  соцмережах європейці 
«дефілювали» в леопардових 
принтах. Гасла #StandWithUkraine 
та  #FreeTheLeopards  із соцмереж 
вихлюпнулися на одяг і в ЗМІ.

І хороші новини не забарили-

ся: Німеччина ухвалила рішен-

ня передати нашій країні тан-

ки Leopard 2 A6, а США —  танки 
Abrams.

Звісно, зброї потрібно більше. 
Україні потрібні потужні систе-

ми ППО, міномети, далекобійні 
ракети. На  східному фронті на-

шої країни тривають важкі бої, 
кожного дня за свободу України 
та спокій Європи гинуть україн-

ські воїни.
Напружену атмосферу перед 

річницею вторгнення «розря-

див» приїзд до Києва президен-

та США Джо Байдена. Фото Бай-

дена, який під звуки повітряної 
тривоги покладає квіти до Стіни 
пам’яті на Михайлівській площі, 
за лічені хвилини облетіли укра-

їнські та світові ЗМІ.  Почесна 
варта президента США з триво-

гою поглядала на небо (це видно 
на всіх світлинах), але сам Бай-

ден усміхався. На своїй сторінці у 
твіттері він написав: «Рік потому. 
Київ стоїть. Україна стоїть. Демо-

кратія стоїть. Америка — і світ — 
стоїть з Україною».

«Коли путін розпочав вторгнен-

ня майже рік тому, він вважав, 
що Україна слабка, а Захід — роз-

ділений, і він глибоко помилявся. 
Українці щодня нагадують світові 
значення слова «сміливість». На-

гадують нам, що свобода — безцін-

на. І за неї варто боротися стільки, 
скільки буде потрібно. І саме стіль-

ки ми будемо з вами — скільки бу-

де потрібно», — зазначив Байден 
на брифінгу в Києві. 

Він запевнив, що прибув до Ки-

єва, щоб підтвердити відданість 
демократії, суверенітету та тери-

торіальній цілісності України. І 
оголосив про чергове  постачання 
критичного обладнання, включ-

но з артилерійськими боєприпа-

сами, протиброньовими систе-

мами та радарами повітряного 
спостереження.  

Дякуємо за підтримку!  Парад 
Перемоги проведемо разом!

Світлана ГАЛАТА

Свобода — безціннаСвобода — безцінна
За неї варто боротися стільки, скільки буде потрібно
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Вуглеводневий 
потенціал наших надр
Старі родовища виснажені, а 
нові та потужні не відкрива-

ються через скорочення обся-

гів пошуково-розвідувальних 
робіт та пошукового буріння.

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ
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PhD-порядок: 
досвід застосування 
та перспективи 
вдосконалення
Чи обов’язково здобувачу PhD 
публікуватися у виданнях, що 
індексуються в Scopus  чи Web 
of science? Ні, не обов’язково. А 
от ДОІ стаття повинна мати.
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«Наукова криївка»
Співробітники Інституту гео-

фізики ім. С.І. Субботіна у лю-

тому 2022-го здійснили справ-

жній науковий подвиг: вряту-

вали обладнання на мільйони 
гривень.

Кіберджура-форсайт
«Кіберджура» сама є високо-

технологічною  інновацією. 
Створююючи карти минуло-

го і майбутнього, дослідники 
прокладають міст у майбутнє.



ВИПРОБУВАННЯ

Війна. Вистояти і перемогти
Продовжуємо хроніку українського спротиву
16 січня. Нари — за агресію 
ЄС надасть Україні 18 млрд євро у 
2023 році — під зобов’язання що-

до проведення реформ, необхідних 
для вступу до союзу. Відповідний 
меморандум підписано, і перший 
транш допомоги вже надійшов. Йо-

го розмір становить 3 млрд євро, і 
ці гроші спрямують, серед іншого, 
на виплату пенсій.

Німеччина передала ЗСУ пар-
тію військових машин. Цього 
тижня Німеччина передала Укра-

їні чергову партію військової до-

помоги: 4 броньовані машини для 
розмінування, 4 мобільні та захи-

щені системи для розмінування, 
10 прикордонно-патрульних авто-

мобілів (всього 95), 120 мобільних 
систем обігріву (всього 168).

Міністра транспорту рф суди-
тимуть. Офіс Генпрокурора Укра-

їни скерував до суду обвинуваль-

ний акт стосовно міністра тран-

спорту рф, який брав участь у 
підготовці та проведенні зброй-

ної агресії проти України. Слідство 
встановило, що обвинувачений 
сприяв мін-оборони рф у перемі-
щенні особового складу, озброєн-

ня та військової техніки окупантів 
до кордонів нашої держави та у за-

хоплені райони.  

17 січня. Су-25 «долітався»
Нідерланди відправлять в Украї-
ну ЗРК Patriot, повідомив прем’єр-
міністр Марк Рютте.

В Україні загинув доброволець 
із Канади, який брав участь і в Єв-

ромайдані. Канадець українського 
походження Григорій Цехмістрен-

ко, який був добровольцем-меди-

ком під час російського вторгнення 
в Україну, загинув у Бахмуті. Григо-

рій приїхав в Україну в січні 2022 
року, коли почали з’являтися нови-

ни про можливу війну. Коли росія 
вдерлася в Україну, він став меди-

ком-добровольцем. Після перемо-

ги Григорій мріяв побудувати буди-

нок на воді.
Три обленерго оштрафували 

за несправедливі графіки відклю-

чення електрики. Порушниками є  
«Вінницяобленерго», «Чернівціобл-
енерго» та «Волиньобленерго». За-

значені ОСР розподіляли участь 
споживачів у заходах із розванта-

ження енергосистеми (графіках 
відключення) нерівномірно, без 
дотримання принципу соціальної 
справедливості. Компанії заплати-

ли по 85 тис. грн штрафу. 
Збили під Соледаром. Укра-

їнські військові й далі знищу-

ють ворога та його техніку. 17 
січня стало відомо про збитий 
російський штурмовик Су-25.  
Приземлили вороже повітряне суд-

но у районі міста Соледар.

18 січня. Допомога  
для відновлення
Адміністрація президента США 
Джо Байдена надасть 125 мільйо-

нів доларів для подолання наслід-

ків ракетних ударів рф по енер-

гетичній інфраструктурі України. 
Кошти спрямують на закупівлю ре-

зервного живлення для систем во-

допостачання та централізованого 
теплопостачання Києва. Фінансу-

вання допоможе поповнити запаси 
газових турбін, трансформаторів та 
іншого енергетичного обладнання.

205 тисяч доларів на віднов-
лення будинку в Ірпені. Абсо-

лютний чемпіон світу у супер-

важкій вазі в чотирьох найпре-

стижніших версіях WBO, WBA, IBF 
та IBO Олександр Усик у  день на-

родження оголосив збір коштів 
на відновлення зруйнованого ро-

сійськими військами багатоквар-

тирного будинку в Ірпені. На сай-

ті United24 повідомили, що  боксер 
уже зробив першу пожертву в роз-

мірі 205 тисяч доларів.  

19 січня. Світ більше  
не повинен вагатися
Данія вирішила віддати Україні 
всю наявну сучасну артилерію: 19 з 
19 систем CAESAR. 

Діяти на випередження. Під час 
виступу на економічному форумі в 
Давосі  президент України Володи-

мир Зеленський заявив, що зволі-
кати з постачанням  Україні танків 
«Леопард 2» більше не можна. 

«Світ більше не повинен вагати-

ся — ні сьогодні, ні будь-коли в май-

бутньому, —  заявив Зеленський. — 
Забезпечення України системами 
протиповітряної оборони має ви-

переджати чергові ракетні нальо-

ти росії. Постачання західних тан-

ків мають випередити чергове 
вторгнення російських танків».

20 січня. Patriot на сторожі 
українського неба
Нідерланди поставлять Україні дві 
пускові установки Patriot. Також у 
пакет допомоги увійдуть ракети до 
цих установок. Окрім того, нідер-

ландські військовослужбовці на-

вчатимуть 200 бійців ЗСУ користу-

ватися зенітно-ракетним комплек-

сом Patriot.
Ціна однієї батареї близько мі-

льярда доларів. ЗРК Patriot вражає 
цілі керованими ракетами «зем-

ля — повітря». Одночасно Patriot 
може знищувати вісім цілей та 
здатен збивати не лише літаки та 
крилаті ракети, але й балістичні 
ракети.

Тимчасово окупована ЗАЕС — 
не працює. Через відмову частини 
українського персоналу Запорізь-

кої атомної електростанції спів-
працювати з окупантами росіяни 
не можуть ані запустити, ані екс-

плуатувати енергоблоки станції.
Аби поліпшити власне станови-

ще, загарбники шукають для ЗАЕС 
«нових» атомників на території рф 
та готові розселяти майбутніх пра-

цівників у націоналізовані, а точні-
ше — примусово забрані квартири 
енергодарців, які виїхали з окупо-

ваного міста.

Навколо енергоблоків Запо-

різької АЕС та сухого сховища від-

працьованого ядерного палива 
(ССВЯП) російські військові продо-

вжують зводити укріплення і буду-

вати військові споруди. Такі дії ро-

сіян є категорично неприпустими-

ми й порушують всі наявні норми 
ядерної та радіаційної безпеки.

Викрито нелегальний канал пе-
ретину кордону. Військовослуж-

бовці Одеського прикордонного за-

гону спільно із правоохоронцями 
викрили організатора незаконного 
переправлення людей до Молдови.

Координатор нелегального тра-

фіку, яким виявився місцевий жи-

тель,  знаходив у соцмережах чоло-

віків, які прагнули втекти з країни, 
й за шість тисяч доларів гаран-

тував безперешкодний виїзд до 
Молдови під виглядом інвалідів 
з уже готовим пакетом фейкових 
документів. 

На американській авіабазі  
«Рамштайн» пройшло  восьме за-

сідання Контактної групи з питань 
оборони України.  Міністр оборо-

ни США Ллойд Остін за підсумка-

ми зустрічі розповів, що Україна 
отримає  ППО від Франції, Великої 
Британії й Німеччини (від остан-

ньої — батарею ЗРК Patriot);  ра-

кети для Patriot, пускові установ-

ки та навчання від Нідерландів; 
ЗРК NASAMS від Канади; танки 
Challenger 2 від Великої Британії;  
БМП CV90 та САУ Archer від Швеції; 
19 гаубиць від Данії; гвинтокрили, 
ПЗРК Stinger  від Латвії; пакет допо-

моги від Естонії, до якого входять 
155-мм снаряди для гаубиць.

Б’ємо ворога! Протягом доби 
українська авіація завдала 14 уда-

рів по районах зосередження во-

рога та три удари по позиціях зе-

нітно-ракетних комплексів. Також 
ракетники й артилеристи завда-

ли ударів по пункту управління 
росіян, два удари по району зосе-

редження та складу боєприпасів 
окупантів.

21 січня. Відправити у всім 
відомому напрямку
У Львові  всі охочі можуть затопи-

ти макет крейсера «Москва». Та-

кий атракціон встановлений у Му-

зеї науки.  Туристи та місцеві жите-

лі Львова з радістю беруть участь у 
розвазі, кажуть: на дію цього екс-

понату можна дивитися вічно. 
«Очі перемоги»: у столиці від-

крито благодійну мистецьку ви-

ставку про дрони. Центр «Крук» 

спільно з «Аеророзвідкою» пред-

ставив виставку робіт 12 худож-

ників під назвою «Очі перемоги». 
Серед авторів — Андрій Сидорен-

ко, Олександр Грехов, Людмила 
Раштанова, Dita Galas, Володимир 
Падун, Людмила Падун, Едуард По-

тапенков, Олексій Сай, Роман Шос-

тя, Нікіта Тітов, Юрко Журавель, 
Олекса Манн.  Мета благодійної 
виставки — зібрати кошти на ре-

монт навчальних дронів.
Знову курили не там, де тре-

ба. На нафтобазі в російському Ан-

гарську горять залізничні цистер-

ни, площа пожежі становить 400 
кв. м. Про це повідомило міноборо-

ни рф. Оскільки про пожежу пові-
домляє саме це відомство,  ймовір-

но, що паливо призначалося для 
військових цілей. 

22 січня. Британські кораблі 
«Черкаси» і «Чернігів»
Кораблі, які передала Велика Бри-

танія,  вийшли в море під прапо-

ром України: їх названо на честь 
Черкас і Чернігова. Поки що вони 
тренуються біля берегів Шотландії. 
Кораблі класу Sandown призначе-

ні для знешкодження мін на мілко-

водді в прибережних водах. Судна 
виготовлені з армованого склово-

локном пластику, щоб зменшити 
їхні магнітні та акустичні сигна-

тури, що ускладнює їх виявлення 
мінами. 

У Європі — мода на леопардо-
вий принт. У такий спосіб місце-

ві жителі намагаються нагадати 
Німеччині про танки Leopard для 
України. «Одягни свій улюблений 
леопардовий одяг і опублікуй сел-

фі з #FreeTheLeopards», —  заклика-

ють європейці в соцмережах.

23 січня. Мільярд  для ЗСУ
Українці та іноземці з початку по-

вномасштабного вторгнення росії 
в Україну задонатили на рахунки 
НБУ та трьох найбільших фондів 
країни майже  мільярд доларів,  — 
про це поінформувала платформа 
для роботи з відкритими держав-

ними даними Опендатабот.
Допомога від Італії й Франції.  

Ці країни нададуть Україні систе-

ми ППО Samp-T, які вражають лі-
таки на відстані до 100 кілометрів, 
і ракети — до 25 км, —  повідомив 
віцепрем’єр-міністр, міністр закор-

донних справ Італії Антоніо Таяні.
Допомога від Марокко. Армія 

Марокко передала Україні близь-

ко 20 танків Т-72Б, які пройшли мо-

дернізацію в Чехії на ремонтній лі-
нії майстерень компанії Excalibur 
Army, повідомило військове видан-

ня Menadefense.
Табу на розкішні відпустки. 

Українські посадовці більше не 
зможуть їздити за кордон на від-

починок та з будь-якою іншою 
недержавною метою.  Зокрема, 
йдеться про правоохоронців, депу-

татів, прокурорів та всіх інших по-

садовців, які повинні бути в Украї-
ні та працювати в інтересах нашої 
держави.

Гарно горить! Повітряні сили 
ЗСУ знищили шість повітряних ці-
лей, а саме: два російські штурмо-

вики Су-25,  ударний вертоліт Ка-
52, дві керовані авіаційні ракети 
Х-59, безпілотний літальний апа-

рат «Орлан-10».

24 січня.  «Металеві котики» — 
скоро в Україні
Повітряні сили ЗСУ за 30 хвилин 
знищили три ударні вертольоти 
Ка-52 у Волноваському районі, а 
під Бахмутом збили ще один воро-

жий Су-25. 
Мільйон доларів від Залужно-

го. Валерій Залужний передав на 
потреби ЗСУ мільйон доларів спад-

щини від сім’ї зі США. Такий спадок 
генералу дістався від американця 
українського походження Григорія 
Степанця. Це українець із діаспори, 
1938 року народження. Степанець 
емігрував до США, де працював у 
Microsoft розробником програмно-

го забезпечення.
Німеччино, сміливіше! Німеч-

чина ухвалила рішення про надан-

ня Україні 14 танків Leopard 2, а та-

кож дозволила країнам-партнерам 
постачання таких танків в Україну.  
Тренування українських екіпажів 
мають розпочатися найближчим 
часом у Німеччині. Пакет також пе-

редбачає логістику, боєприпаси та 
обслуговування. 

За словами міністра оборони 
ФРН, танки Leopard 2 можуть бути 
доправлені в Україну приблизно за 
три місяці. 

Також президент США Джо Бай-

ден оголосив, що США надішле 
Україні 31 танк M1 Abrams.

25 січня. Продали голубів, 
купили дрони
У нічному бою ЗСУ збили росій-

ський штурмовик Су-25, три гвин-

токрили Ка-52, три БпЛА типу 
«Орлан», один — типу «Мерлін» 
та один БпЛА типу «Ланцет».

«Зелене світло» для санкцій. 
Посли ЄС затвердили продовжен-

ня усіх застосованих Євросою-

зом економічних санкцій проти 
рф на наступні 6 місяців. Йдеться 
про санкції, перші з яких застосу-

вали ще у 2014 році після початку 
агресії росії проти України, та сут-

тєво розширили з лютого 2022 ро-

ку з початком повномасштабної 
війни.

У Києві продали голубів з го-
ловної ялинки: кошти підуть 
на дрони для армії. Ялинку на Софі-
ївській прикрашало 100 білих голу-

бів. Після 19 січня організатори ого-

лосили благодійну акцію. Купити 
голуба за 500 гривень міг будь-хто в 
Україні й за її межами. Голуби «роз-

летілися» блискавично:  їх  купува-

ли люди з-за кордону на подарунки 
родичам чи друзям.

«Танкова коаліція». Президент 
України Володимир Зеленський у 
зверненні до українців повідомив, 
що «є танкова коаліція». Ухвале-

но рішення «щодо відкриття поста-

чання танків для нашої оборони».  
Ключове тепер — швидкість та об-

сяг. Швидкість тренування наших 
військових, швидкість постачання 
танків в Україну та обсяг танкової 
підтримки. «Ми маємо сформувати 
такий танковий кулак, такий ку-

лак свободи, після ударів якого ти-

ранія вже не підніметься», —  наго-

лосив Зеленський.

26 січня. Ракетну атаку рф — 
відбито
Уранці 26 січня рф розпочала чер-

говий масований ракетний обстріл 
України. 
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Справжні воїни
захищають 
«фортецю
Бахмут»
Про тих, хто захищає «фортецю 
Бахмут», пише нам Євген МА-

ТЕЙЧУК, студент 4 курсу Черні-
вецького національного універ-

ситету імені Юрія Федьковича. 
Його друг Олег Возний нав- 

чався в Кам’янець-Подільсько-
му медичному училищі й ще 
2017 року підписав контракт 
зі Збройними Силами Украї-
ни, три роки як медик працю-

вав у Маріупольському шпита-

лі, а потім, ще до широкомасш-

табної агресії росії захищав 
Україну у складі ООС. Нині про-

довжує захищати Україну у 
складі гірсько-штурмового 108 
батальйону 10 гірсько-штурмо-

вої бригади. 
«Хто такий військовий? Лю-

дина, що чесно виконує свій 
обов’язок та добре розуміється 
на військовій справі? — пише 
Євген Матейчук. — Вправно во-

лодіє автоматом та іншою збро-

єю? Ні, це відчайдушний воїн, 
який без вагань готовий відда-

ти життя, щоб захистити свою 
землю, своїх рідних, дім і вітчиз-

ну, він воює заради нас, заради 
мирного неба, заради радості 
маленької дитини, яка щодни-

ни мріє про повернення тата.
Олег Возний — дуже хоро-

ший та надійний мій друг. Я за-

вжди захоплювався його хоро-

брістю та мужністю. Але коли я 
йому сказав про це, він тільки 
усміхнувся: ось ким справді вар-

то захоплюватись, то це нашим 
командиром роти старшим лей-

тенантом Мар’яном Васильо-

вичем Вавриком. Він не просто 
відважний, він має холодний 
розум, стратегічне мислення, 
розуміння, як найефективніше 
провести атаку. І водночас — він 
турбується і переживає про кож-

ного з бійців, це справді приро-

джений командир. Він з Терно-

пільської області, Борщівського 
району, було б добре, аби почу-

ли про нього земляки на Терно-

пільщині, та й по всій Україні. 
Завдяки його вмінню воювати 
й навчати інших було знищено 
багато ворожих солдатів, звіль-

нено чимало сіл і районів, і вод-

ночас завдяки правильним рі-
шенням під час бою  було врято-

вано багато наших воїнів. 
Сьогодні Олег, його коман-

дир та інші наші відважні 
хлопці захищають Бахмут. Хо-

тілося б побажати їм витрим-

ки, сили та, звісно ж, заслуже-

ної перемоги, адже всі ми, а 
надто їхні рідні, вже зачекали-

ся їх вдома, щоб зі сльозами на 
очах обійняти захисників і ти-

хенько сказати таке зболене й 
довгоочікуване: «Дякуємо!».

У ці дні, коли, на Бахмут-

ському напрямку російські за-

гарбники продовжують люто 
атакувати позиції українських 
військових, коли відбуваються 
жорстокі бої за кожну вулицю 
і кожний дім, нашим захисни-

кам особливо важливо знати, 
що ми їм глибоко вдячні, ми 
високо цінуємо їхній ратний 
подвиг, їхню мужність і геро-

їзм», — пише Євген Матейчук.

ВІДВАГА

Противник здійснив 55 запусків 
крилатих ракет по території Украї-
ни, 47 із них збила українська ППО. 
Ракети запускали зі стратегічних 
бомбардувальників та кораблів з 
акваторії Чорного моря. Зокрема, 
застосували дві ракети Х-47 «Кин-

джал». 20 крилатих ракет збили в 
районі Києва. 

Допомога Японії. Японське 
агентство міжнародного співробіт-

ництва (JICA) поновлює роботу в 
Україні та зосередиться на питан-

нях відновлення. Агентство JICA — 
всесвітньо відома японська урядо-

ва організація з надання технічної, 
грантової допомоги та пільгових 
кредитів урядам іноземних держав.

Вам тут не раді. За добу Сили 
оборони України збили два літа-

ки й гелікоптер та знищили 15 ар-

тилерійських систем, 14 танків та 
27 ББМ. Також цієї ночі  в небі над 
Україною збито 24 дрони-камікадзе 
«Shahed-136/131», запущені росією. 

27 січня. Могилянка 
заборонила російську у стінах 
вишу
В Україні формуються перші у сві-
ті ударні роти БпЛА. Вже відібра-

но найпрофесійніших військово-
службовців, які очолять ударні ро-

ти. Кожна з них отримає дрони та 
боєприпаси, Starlink та інше необ-

хідне обладнання.
Допомога Хорватії. Хорватія ви-

ділила один мільйон євро фінансо-

вої допомоги Україні, на які через 
ЮНІСЕФ буде придбано близько 50 
потужних генераторів для забезпе-

чення безперебійної роботи укра-

їнських лікарень та шкіл.
У Могилянці російською не го-

ворять. У Києво-Могилянській ака-

демії заборонили російську мову 
для спілкування в стінах вишу. Таку 
норму затвердили у нових правилах 
внутрішнього розпорядку НаУКМА.

До речі, раніше секретар РНБО 
Олексій Данілов виступив кате-

горично проти російської мови в 
Україні. Він вважає, що мова оку-

пантів має зникнути з терито-

рії України взагалі, як елемент во-

рожої пропаганди й промивання 
мізків українського населення. А 
хто проти — «хай іде на російські 
болота...»

28 січня. Будуємо українські 
безпілотники
Міністерство оборони уклало 16 
контрактів з українськими вироб-

никами безпілотних літальних 
апаратів (БпЛА). Про це повідоми-

ла   пресслужба Міноборони. Зага-

лом міністерство цього року спря-

мує близько 20 млрд для закупівлі 
БпЛА, враховуючи потреби та за-

пити української армії. 
НАТО готове до прямої кон-

фронтації з рф. Про це заявив го-

лова Військового комітету Північ-

ноатлантичного альянсу Роб Ба-

уер.  Він зазначив, що  організації 
варто перейти на «військову еко-

номіку мирного часу» та взятися 

до  переозброєння. Ризики прямо-

го зіткнення генерал поки що оці-
нює як низькі.

Ні — тоталітаризму. У рф лік-

відовано найстарішу правозахис-

ну організацію —  московську Гель-

сінську групу. Сполучені Штати 
засудили примусове припинен-

ня діяльності московської Гельсін-

ської групи, а також тиск на фонд 
Андрія Сахарова, та закликали 
кремль припинити утиски.

29 січня. Німці готові робити 
снаряди
Німецький виробник зброї Rhein-
metall готовий збільшити виробни-

цтво танкових та артилерійських 
боєприпасів, щоб задовольнити по-

пит на них в Україні й на Заході. «Ми 
можемо виробляти 240 тисяч тан-

кових боєприпасів (120 мм) на рік, 
що більше, ніж потрібно всьому 
світу»,  —  заявив генеральний ди-

ректор компанії Rheinmetall Армін 
Паппергер, повідомляє Reuters. 

Він також поінформував, що по-

тужність виробництва 155-мм ар-

тилерійських снарядів може бути 
збільшена до 450–500 тисяч на рік.

Навчання. Українські військо-

ві в неділю прибули до Великої 
Британії для навчання на танках 
Challenger 2. 

Знищуємо техніку росіян. Авіа-

ція Сил оборони протягом до-

би завдала удару по зенітно-ра-

кетному комплексу противни-

ка. Підрозділи ракетних військ і 
артилерії Сил оборони України 
уразили дві радіолокаційні станції 
ворога та склад боєприпасів. Про 
це повідомив Генштаб.

Також у ніч з 28 на 29 січня укра-

їнська артилерія завдала удару по 
вокзалу в окупованому Іловай-

ську, коли російські загарбники 
розвантажували там свою техніку 

— написав у власному блозі офіцер 
ЗСУ Анатолій Штефан.

30 січня. Сітки для ЗСУ 
плетуть і в Естонії
Міністри оборони Франції й Ав-

стралії — Себастьян Лекорню і Рі-
чард Марлс — домовилися про по-

стачання Україні декількох тисяч 

снарядів калібру 155 міліме-

трів спільного виробництва для її 
підтримки у війні проти росії,  по-

відомляє BFMTV.
Ремонт у три зміни. Польща роз-

горнула масштабну ремонтну опе-

рацію для відновлення пошкодже-

ної української артилерії і броне-

техніки та повернення їх на поле 
бою, йдеться в репортажі The Wall 
Street Journal. Завод працює у три 
зміни цілодобово, ремонт прово-

дять працівники підприємства, що 
належить Polish Armaments Group. 

Міжнародна солідарність. Пре-
м’єрка Естонії Кая Каллас долучи-

лася до плетіння маскувальних сі-
ток для українських захисників. 
«Доброта естонського народу в йо-

го підтримці України стала справді 

зворушливою. Жінки з Сауе —  од-

ні з багатьох по всій Естонії, які ре-

гулярно збираються, щоб зробити 
маскувальні сітки для захисників 
України. Вони люб’язно навчили 
мене свого ремесла», — зауважила 
Каллас.

31 січня. «Вбивці» російських 
танків уже прямують 
в Україну
ЗСУ знищили п’ять легкомоторних 
човнів із диверсійно-розвідуваль-

ними групами армії рф у районі 
островів у гирлі Дніпра. 

«Армія дронів». Міністерство 
цифрової трансформації спільно з 
Державною службою спеціально-

го зв’язку та захисту інформації пе-

редали військовим на Донеччині 7 
українських безпілотників SKIF та 
п’ять STEN-2, які допоможуть захи-

щати Україну. В межах програми 
«Армія дронів» вже закуплено на 
фронт 1056 безпілотників, триває 
співпраця з українськими вироб-

никами БпЛА.
Bradley вже в дорозі. Тран-

спортне командування збройних 
сил США повідомило про відправ-

лення першої партії бойових ма-

шин піхоти Bradley в Україну.
Відправлені Bradley, пишуть 

союзники, «забезпечать україн-

ським силам додаткові наступаль-

ні та оборонні можливості для за-

хисту своїх кордонів від незакон-

ного вторгнення Росії».

1 лютого. Безпілотники за 
один долар
Американська компанія-виробник 

зброї General Atomics пропонує 
продати українському уряду два 
бойові безпілотники Reaper MQ-9 
за 1 долар. Таку пропозицію ком- 
панія робить, щоб допомогти Укра-

їні захистити себе під час ново-

го наступу росії. Пропозицію зро-

бив гендиректор компанії General 
Atomics, що виробляє Reapers, Лін-

ден Блу.
«Залізний купол». Влада Ізраїлю 

вперше заявила про готовність роз-

глянути можливість надання Укра-

їні унікальної системи протипові-
тряної оборони «Залізний купол». 
Про це заявив прем’єр-міністр Ізра-

їлю Біньямін Нетаньяху. Раніше із-

раїльська сторона наполягала, що 
ця система не призначена для ви-

користання на таких великих те-

риторіях, як Україна.
Поразки зс рф. Міноборони 

України повідомило, що російські 
солдати зазнали невдачі, намагаю-

чись укотре прорвати позиції ЗСУ 
в районі Бахмута. росіяни збавили 
динаміку наступу, порівняно з по-

переднім місяцем. 
Водночас важкі бої зараз трива-

ють біля Кремінної та Сватового у 
Луганській області. Російські вій-

ськові намагаються наступати на 
різних ділянках, намагаються зна-

йти слабкі місця в обороні ЗСУ.
Допомога Австрії. Уряд Австрії 

виділить іще п’ять мільйонів єв-

ро у Фонд енергетичної підтримки 
України з метою відновлення по-

шкодженої російськими обстріла-

ми енергетичної інфраструктури 
країни. Про це розповів Леоноре Ґе-

весслер, міністр із питань клімату, 
навколишнього середовища, енер-

гетики, мобільності, інновацій та 
технологій Австрії.

Леопарди з Іспанії. Іспанія на-

дасть Україні до 6 танків Leopard 
2A4 німецького виробництва. Оста-

точна цифра залежатиме від стану 
53 танків, які вже десять років збе-

рігаються в 41-й групі матеріально-

технічного забезпечення в Сара-

госі. Міністерство оборони Іспанії  
веде термінові переговори про від-

новлення танків.

2 лютого. До зустрічі в Гаазі!
Європейський Союз запустить про-

граму гуманітарного розмінуван-

ня деокупованих територій Украї-
ни на 25 млн євро. Про це повідо-

мив прем’єр-міністр України Денис 
Шмигаль після зустрічі з високим 
представником Євросоюзу Жозе-

пом Боррелем напередодні саміту 
Україна — ЄС у Києві.

Вступ до ЄС. Європейський пар-

ламент схвалив резолюцію, яка за-

кликає Євросоюз працювати над 
початком переговорів з Україною 
про вступ до ЄС.  У тексті містить-

ся вимога до ЄС «працювати над 
початком переговорів про вступ 
і підтримати дорожню карту, яка 
окреслює наступні кроки, щоб за-

безпечити приєднання України до 
єдиного ринку ЄС». 

Міжнародний центр розсліду-
вання воєнних злочинів в Україні 
буде розташований в Гаазі. Про це 
повідомила президентка Єврокомі-
сії Урсула фон дер Ляєн. Він коорди-

нуватиме збір доказів і буде вбудо-

ваний у спільну слідчу групу.
Протидія дезінформації. Мініс-

терство закордонних справ Украї-
ни у партнерстві з МЗС Естонії, Мі-
ністерством культури та інформа-

ційної політики та Європейською 
службою зовнішньополітичної ді-
яльності запускають ініціативу 
«Nations Against Disinformation». У 
рамках ініціативи партнери пла-

нують спільні міжнародні кампа-

нії, проведення заходів, конферен-

цій, вебінарів і майстер-класів для 
обміну найкращими практиками 
протидії дезінформації.

Допомога США. Агентство США 
з міжнародного розвитку (USAID) 
виділить 135 мільйонів доларів на 
відновлення економіки України та 
Молдови. Ще 18 мільйонів дола-

рів із єдиного траншу спрямують 
на «підтримку громадянського сус-

пільства та незалежних ЗМІ у рф». 
Гроші будуть виділені із ліквідова-

ного американсько-російського ін-

вестиційного фонду (The US Russia 
Investment Fund, TUSRIF).

Міністерство оборони США ого-

лосило про надання нового паке-

ту оборонної допомоги Україні за-

гальною сумою понад $2 мільяр-

ди, який передбачає постачання, 
зокрема, засобів ППО, БМП, про-

титанкових засобів, а також ра-

кет для HIMARS, повідомив речник 
Пентагону генерал Пет Райдер. 

На одного «убивцю байракта-
рів» стало менше. Артилеристи 
Військово-морських сил Збройних 
Сил України знищили російський 
зенітний ракетний комплекс Тор-
М2ДТ, відомий як «убивця байрак-

тарів» — пресслужба ВМС.
Олімпійські ігри у Парижі — 

без «ведмедів». Україна бойкоту-

ватиме Олімпійські ігри 2024 ро-

ку в Парижі у разі допуску до них 
спортсменів із росії та білорусі. Від-

повідне рішення було ухвалено ви-

конкомом Національного олімпій-

ського комітету (НОК) України. 
Члени комісії атлетів Національ-

ного олімпійського комітету Лит-

ви (LNOC) звернулися до міжнарод-

ної спортивної спільноти — Між-

народних спортивних федерацій, 
Міжнародного олімпійського ко-

мітету (МОК) і Національних олім-

пійських комітетів (НОК) — з вимо-

гою зберегти санкції щодо росій-

ських та білоруських спортсменів.

За повідомленнями Генерального штабу ЗСУ та інформагентств 
(Продовження в наступному номері)
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Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти 
провело вебінар «Перша річниця 
Порядку присудження ступеня 
доктора філософії: досвід засто-
сування та перспективи вдоско-
налення». Йшлося про найбільш 
гострі й актуальні питання, з 
якими зіткнулися здобувачі 
освітньо-наукового ступеня та 
організатори їхнього захисту  

12 січня минулого року Кабінет Мі-
ністрів України ухвалив Порядок 
присудження та скасування рішен-

ня про присудження ступеня док-

тора філософії. 26 січня документ 
було оприлюднено на офіційному 
порталі уряду.

Урядовий документ дав старт 
європейському — за визначенням 
НАЗЯВО —  порядку присвоєння на-

укових ступенів доктора філософії. 
І от минув рік. Набуто певного до-

свіду. За цей час надійшла велика 
кількість запитань від здобувачів 
РhD, наукових керівників, від ЗВО 
та наукових установ. Тож Націо-

нальне агентство із забезпечення 
якості вищої освіти провело вебі-
нар з аналізом найбільш пошире-

них запитань, з якими звертали-

ся до нього та суміжних інституцій 
здобувачі та організатори прове-

дення захисту щодо присудження 
(чи скасування) ступеня доктора 
філософії за новим порядком. 

Чому з’являються помилки?
Як підкреслив у вступному слові го-

лова НАЗЯВО Андрій Бутенко, «Підго-

товка доктора філософії — освітньо-
науковий ступінь, тут є поєднання 
освітньої складової і, звичайно, вели-

ке наукове підґрунтя. Тож намагання 
накласти чийсь емпіричний досвід, 
чи досвід попереднього ступеня кан-

дидата наук є хибним і часто призво-

дить до логічних помилок під час ре-

алізації цієї постанови». 
Власне, це, а також неточне слі-

дування нормам законів «Про ви-

щу освіту», «Про наукову і науково-
технічну діяльність» та постанові 
№44 КМУ від 12 січня 2022 року, яка 
затвердила новий Порядок, при-

зводить, на думку фахівців Нац-
агентства,  до проблем.

Леонтій Шипілов — керівник 
відділу супроводу разових рад та 
аналітики НАЗЯВО, який модеру-

вав на вебінарі, поінформував, що 
затверджені норми одразу взяті на 
озброєння. Перша спеціалізована 
разова рада була утворена уже 14 
лютого 2022 року, а перше повідо-

млення про її утворення подано до 
інформаційної системи 22 лютого. 
А потім почалася війна. 

«У цих трагічних складних умо-

вах ми намагалися запустити но-

вий алгоритм,   адаптувати його до 
умов воєнного стану, — зазначив 
Леонтій Шипілов. — Наприкінці бе-

резня, за нашою ініціативою, до по-

станови КМУ, якою введено в дію 
«Порядок 44», було додано пункт 3, 
який передбачив, що зазначені в 
цьому порядку терміни не врахо-

вуються протягом періоду воєнно-

го стану та три місяці після нього». 
У НАЗЯВО опрацювали визначе-

ну урядовим документом норматив-

ну базу, ухвалили порядок розгляду 

скарг щодо порушення академічної 
доброчесності під час атестації та по-

рядок скарг щодо порушення проце-

дури під час захисту. Увесь рік агент-

ство комунікувало з університетами 
та науковими установами, консуль-

туючи їх щодо застосування «Поряд-

ку 44». Таких консультацій було по-

над 500. І їхня кількість дає змогу 
підсумувати й згрупувати запитан-

ня, які виникали в процесі застосу-

вання Порядку присудження ступе-

ня доктора філософії та скасування 
рішень з цього приводу. 

Запитання до закладу: 
«А чи акредитована ваша 
програма?»
Величезна кількість запитань від 
здобувачів ступеня доктора філо-

софії, ЗВО та наукових установ сто-

сувалися акредитації освітньо-нау-

кової програми, за якою навчалися 
аспіранти, зазначив Леонтій Шипі-
лов. Запитували, чи можна створю-

вати разову раду за умови неакре-

дитованої програми? Що робити, 
якщо навчання завершено, а про-

грама так і не була акредитована? 
Деякі здобувачі скаржилися, що їх-

ній заклад «не хоче проводити акре-

дитацію своєї освітньої програми». 
«У всіх цих випадках хочу при-

вернути увагу до ст. 7 Закону «Про 
вищу освіту», — пояснює Леонтій 
Шипілов, — де чітко записано, що 
«документ про вищу освіту дер-

жавного зразка видається закла-

дом вищої освіти тільки за акреди-

тованою освітньою програмою». А 
спеціалізована разова рада може 
утворюватися лише в закладі, який 
має таку акредитовану програму. 
Ще категоричніше ця норма закрі-
плена в Законі «Про наукову та на-

уково-технічну діяльність», де ска-

зано, що науково-освітні програми 
наукових установ підлягають акре-

дитації в Національному агент-

стві. Тому в урядовій постанові, у 
«Порядку 44» (пункт 3), зазначено, 
що «разова рада утворюється за-

кладом, у якому здобувач виконав 
акредитовану освітньо-наукову 
програму». Тож до захисту допуска-

ється особа, яка завершила акреди-

товану освітньо-наукову програму 
у відповідному закладі й у цьому 
закладі утворюється разова рада».  

Виникали також запитання, чи 
можна створювати спеціальні ра-

зові ради, якщо акредитація про-

грами умовна. «Так, умовна акре-

дитація — це теж акредитація», — 
відповів на це Леонтій Шипілов.  

Вимоги до здобувача
«Якщо ми говоримо про здобува-

ча, — продовжив спікер, — то щодо 
нього є три ключові вимоги: він має 
завершити акредитовану освітньо-
наукову програму, що підтверджу-

ється академічною довідкою, підго-

тувати якісне наукове дослідження, 
оформлене в дисертацію, і мати не-

обхідну кількість надрукованих на-

укових статей. Часто виникає за-

питання, чи обов’язково здобувачу 
мати публікації у виданнях, що ін-

дексуються в наукометричних ба-

зах Scopus  чи Web of science. Ні, не 
обов’язково. Така вимога існува-

ла під час дії Тимчасового порядку 
присудження ступеня доктора філо-

софії. Нині вона знята. Можна ска-

зати, що такі наукові публікації ба-

жані, але не обов’язкові. Практика 
показує, що в різних науках — різні 
можливості надрукуватися у видан-

нях, віднесених до наукометрич-

них баз даних. І якщо в природни-

чих науках таких журналів багато, 
то в гуманітарних — їх вкрай мало».    

Інша річ — ДОІ. Тут відповідь 
однозначна: після набуття чин-

ності цього Порядку, кожна пу-

блікація повинна мати ДОІ. Ви-

нятком може бути хіба що пу-

блікація, яка містить державну 
таємницю чи має гриф «для служ-

бового користування».  
Зверталися до НАЗЯВО здобува-

чі PhD, які завершили свою освітню 
програму до набуття чинності «По-

рядку 44». Запитували, чи поши-

рюється на них попередній тимча-

совий порядок. Чи можуть вони за 
ним захищатися, чи можуть бути 
зараховані публікації, які вважали-

ся належними за тимчасового по-

рядку і не вважаються такими за 
новим Порядком? «Тут треба  наго-

лосити, що дія тимчасового поряд-

ку поширюється на здобувачів, сто-

совно яких уже були створені разові 
ради МОН наприкінці 2021 року. Як-

що ж ні, то вони підлягають дії «По-

рядку 44» з усіма його вимогами». 
Запитували здобувачі й про мож-

ливість отримати висновок про нау-

кову новизну своєї дисертації і мож-

ливість захиститися протягом 2 
років —  з моменту завершення ас-

пірантури, каже Леонтій Шипілов. 
Справді, у пункті 12 цього Порядку 
зазначається, що здобувач «за наяв-

ності поважних причин (за станом 
здоров’я, сімейними обставинами то-

що) за письмовою заявою має право 
на отримання висновку про наукову 
новизну, теоретичне та практичне 
значення результатів дисертації та 
проведення захисту дисертації в ра-

зовій раді протягом двох років після 
відрахування з аспірантури». Додати 
тут нічого, каже фахівець, крім того, 
що відрахована з аспірантури особа 
має завершити акредитовану освіт-

ньо-наукову програму, і 2-річний тер-

мін їй надається за наявності поваж-

них причин. Служба в ЗСУ при цьому 
точно враховується. 

Чому МОН зупиняє 
спеціалізовану разову раду?  
Оскільки саме Міністерство освіти 
і науки перевіряє процедуру утво-

рення разових спеціалізованих 
вчених  рад, і у разі невідповіднос-

ті пунктам 14–18 Порядку прису-

дження ступеня доктора філософії 
має право зупиняти такі ради, мо-

дератор вебінару Леонтій Шипілов 
передав слово заступнику директо-

ра департаменту атестації кадрів 
вищої кваліфікації МОН Михайлу 
Голубєву, який проаналізував при-

чини зупинки рішень та аналіз 
порушень.  

За час функціонування інформа-

ційної системи, каже Михайло Го-

лубєв,  міністерство зупинило 86 
спеціалізованих разових вчених 
рад. І найбільше з них припало на 
сферу охорони здоров’я (30%), пра-

ва (14%), соціальних та поведінко-

вих наук, а також освіти й педа-

гогіки (8%). Зокрема, це пов’язано 

з тим, що сьогодні найбільше за-

хистів відбувається саме з цих спе-

ціальностей. Але якщо порівняти 
кількість зупинених рад з охорони 
здоров’я з кількістю утворених ра-

зових рад у цій сфері, то показник 
буде значно менший, хоча теж зна-

чний (12%). Якщо ж взяти архітек-

туру та будівництво, де кількість 
зупинених разових рад становить 
6% від загальної кількості зупине-

них рад, то щодо утворених у цій 
сфері рад їхня кількість становити-

ме аж 20%. Тобто, кожна п’ята рада 
тут була утворена з порушеннями.

Які ж бувають порушення? Зага-

лом 92% спеціалізованих разових 
рад було зупинено через проблеми 
з компетентністю їхніх членів що-

до тематики досліджень здобувача. 
(Конкретніше про це — нижче). Інші 
порушення: диплом доктора філосо-

фії (кандидата наук) член ради отри-

мав менше, ніж за три роки до дати 
утворення разової ради (3%); офіцій-

ні опоненти працюють в одному за-

кладі (1%); рецензент не є працівни-

ком закладу, де утворена рада (2%); 
і серед причин навіть є «неможли-

вість ідентифікувати членів ради» 
(1%).  Наприклад, в одному з таких 
випадків у графі, куди треба було 
внести ім’я, хтось це зрозумів надто 
буквально і написав: Іван. 

Але звідки показник — 92% не-

компетентності? Що в нього вхо-

дить? Одна з головних проблем по-

лягає в тому, що публікації членів 
ради вийшли не «протягом останніх 
п’яти років до дня утворення разової 
ради». Інша проблема — коли у чле-

нів ради не одноосібні монографії, 
або не одноосібні розділи в колек-

тивних монографіях. (Часто —  це   
матеріали конференції, та ще й ав-

торів по 2–3 особи на статтю). Ще од-

на проблема — статті, опубліковані 
в наукових виданнях України, які не 
включені до переліку фахових.  

Невідповідність наукових пу-

блікацій тематиці дослідження — 
найбільш болюче, мабуть, питан-

ня, каже Михайло Голубєв. Спроби 
переконати, що, мовляв, тематика 
«підходить» за ключовими слова-

ми, або, що член разової ради має 
диплом за цією спеціальністю, — 
не діють. Адже в Порядку прису-

дження чітко записано, що публі-
кації повинні відповідати тема-

тиці досліджень. Тематика — це 
частина  однієї спеціальності, або 

декількох суміжних спеціальнос-

тей, у межах якої проводяться від-

повідні дослідження здобувача. То-

му, якщо робота йде за такою ши-

рокою спеціальністю як біологія, 
а зараз вона називається «біоло-

гія та біохімія», робота здобувача 
—  з патологічної фізіології, а стат-

тя члена ради — із зоології — це яв-

на невідповідність. 
МОН проводить перевірку відпо-

відності складу разової ради вимо-

гам «Порядку 44» та розглядає по-

відомлення щодо невідповідності 
цього складу (у разі надходження 
таких сигналів) протягом місяця з 
дня оприлюднення Національним 
агентством інформації про утво-

рення разової ради (чи внесення 
змін до її складу). Якщо виявлено 
порушення, МОН зупиняє роботу 
разової ради, вносячи повідомлен-

ня про це до інформаційної систе-

ми, із зазначенням підстав для усу-

нення виявлених порушень.

Скасування рішення: 
процедури й наслідки  
Про особливості скасування рішен-

ня разової ради про присудження 
ступеня доктора філософії йшло-

ся у виступі заступника голови  
НАЗЯВО Івана Назарова. Як заува-

жив доповідач, Нацагентство у 2022 
році затвердило Порядок розгляду 
скарг/повідомлень щодо фактів ака-

демічного плагіату, фабрикації та 
фальсифікації й Порядок розгляду 
повідомлень щодо порушення про-

цедури захисту дисертації Апеля-

ційним комітетом НАЗЯВО. 
Як відомо, є дві підстави для ска-

сування рішення разової спецра-

ди про присудження ступеня док-

тора філософії:  порушення проце-

дури захисту і встановлення фактів 
академічного плагіату, фабрикації, 
фальсифікації.

Іван Назаров зауважив, що у 
першому випадку ухвалювати від-

повідне рішення може як заклад 
чи установа, що утворили разову 
раду і де відбувався захист дисер-

тації, так і Нацагентство (у нього 
є для цього шість місяців з дня ви-

дання наказу про видачу диплома). 
«Якщо диплом ще не видано, то зі 
скаргою звертаються до закладу чи 
установи», — уточнив доповідач.

Важливий момент, наголосив 
Іван Назаров, що в Законі Украї-
ни «Про вищу освіту» і в Порядку 
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СЕРДИТО

На жаль, наука скрізь стрімко бюрократи-
зується. Процес написання заявок на європей-
ські гранти (і звітування за цими грантами) 
давно перетворився на громіздку процедуру, 
яка забирає в дослідників багато годин і днів 
їхнього  дорогоцінного робочого часу. Це є зво-
ротною стороною привабливої медалі: фінан-
сування досліджень збільшується, і за більші 
гроші політики вимагають дедалі суворішої 
звітності. 

Фінансування науки в Україні дуже далеке від 
європейського. Але, на жаль, і українські вчені 
дедалі більше сил повинні класти не на твор-

чий пошук, а на заповнення різних таблиць та 
анкет, які покликані розкрити їхню кваліфіка-

цію перед якимись черговими експертами, що 
уповноважені оцінити: чи гідні ці вчені далі 
викладати у виші або отримувати гранти НФД. 
Причому кількість інформації, яка за цих об-

ставин вимагається від науковця (що працює 
нині під загрозою ракетних ударів і в умовах 
постійних вимикань світла) часто переходить 
будь-які межі здорового глузду, — реальні екс-

перти в кращому разі використають лише не-

велику її частину.
Не так давно я (разом з колегами по кафедрі, 

яка готується до акредитації навчальної про-

грами) заповнював т. зв. «Додаток 1 до Таблиці 
2», до якого НАЗЯВО включило 14 пунктів, що 
мають розкрити мою кваліфікацію як науков-

ця і викладача. Каюся, на деякі з цих пунктів я 
вичерпно відповісти так і не зміг. Так, у п. 6 я, 
звісно, вказав назви дисертацій та роки захис-

ту своїх аспірантів. А от номери й дати видачі 
дипломів зумів указати не для всіх — раніше 
ця бюрократична інформація мене якось не об-

ходила, а сьогодні, в умовах воєнного часу, не з 
усіма в мене зберігся надійний зв’язок.

Але, за винятком кількох таких дрібниць, я 
(всього за три чи чотири години роботи, коли, 
на щастя, світло й інтернет не зникали) таки 
зумів більш-менш вичерпно заповнити «До-

даток 1 до Таблиці 2» з усіма переліками ро-

біт, проєктів, аспірантів, спецрад та редколе-

гій фахових журналів. А ще за кілька днів зро-

зумів, якими високофаховими, толерантними, 
а, головне, дружніми до науковців були поса-

довці НАЗЯВО, які затверджували форму цього 
документу.

Адже у зв’язку з двома новими оголошеними 
НФД конкурсами сотні українських учених по-

стали перед завданням значно вищої складнос-

ті: завантаженням свого нового CV на сторінку 
фонду. Нового — бо CV передбачалося там і рані-
ше. Але то було ще звичайне CV — біографічно-
наукова інформація в довільній формі, на дода-

чу до формалізованого профілю дослідника, що 
містив обов’язкові дані про наукові ступені й 
звання, місце роботи й посаду, публікації тощо.

І сьогодні того профілю дослідника з його ін-

формацією на сайті НФД ніхто не скасував. Але, 
на додачу до нього, кожному українському вче-

ному запропоновано заповнити супердоклад-

ну таблицю, що містить на двадцять позицій 
більше, аніж згаданий вище «Додаток 1 до Та-

блиці 2» НАЗЯВО. Причому пропонується це 
зробити з позицій презумпції винуватості кож-

ного апліканта.
Адже вимагається не лише навести інформа-

цію про захищених аспірантів, але й дати лін-

ки на оголошення про кожний захист. Потріб-

но не лише навести дані про доповіді на конфе-

ренціях, але й на підтвердження дати лінки на 
програми всіх конференцій. Слід не лише пере-

лічити членство в громадських наукових ор-

ганізаціях, але й надати копії документів про 
сплату членських внесків на підтвердження 
цього членства!

Взагалі форма  CV від НФД майже в трьох 
десятках випадків вимагає такого підтвер-

дження лінками або сканами. Хоч цілком оче-

видно: коли аплікант покладе кілька десят-

ків робочих годин на заповнення цієї форми і 
врешті викладе її на сайт фонду, скоріш за все, 
більшість цієї інформації ніхто ніколи не пе-

ревірить і не використає. Отже, маємо черго-

вий приклад вбивчого бюрократичного без-

глуздя. І, що найприкріше, в структурі, де вже 
нічого не можна списати на «злу волю мініс-

терських бюрократів».
Років п’ять тому люди, які робили перші кро-

ки для створення НФД, любили помріяти про 
те, наскільки кращою буде ця установа від Дер-

жавного фонду фундаментальних досліджень, 
який працював, починаючи з 1992 року. Зараз 
хотів би принагідно сказати кілька слів в обо-

роні «світлої пам’яті спочилого во Бозі ДФФД»: 
рада фонду, хоч і затверджувана Кабміном, 
складалася з авторитетних учених, а очолюва-

ли її впродовж останніх десятиліть один по од-

ному такі світила нашої науки, як Платон Кос-

тюк і Валерій Кухар (мені важко уявити, щоб 
хтось із них міг би піти на порушення процеду-

ри чи піддатися сторонньому тиску під час роз-

гляду проєктів).

Але найголовніше: співпраця з ДФФД не ли-

шала на серці апліканта чи грантоотримувача 
тяжкого осаду. Наведу приклад з власного до-

свіду: я виграв два проєкти ДФФД на графено-

ву тематику у 2011 і 2013 роках, коли я не лише 
не посідав жодної адміністративної посади, але 
й лишався постаттю, відверто небажаною для 
тодішнього керівництва Міносвіти. Але, попри 
це, мої заявки було підтримано радою ДФФД, а 
бюрократична процедура, яку я мусив тоді про-

йти, не була надмірною (щоправда, обсяг са-

мих грантів був мізерний, — але то вже інша іс-

торія). Нічого подібного до сьогоднішнього CV 
НФД у ДФФД не вимагали й близько. 

Не знаю, що спонукало членів Наукової ради 
НФД (які самі є чинними вченими) підтрима-

ти саме таку форму анкети, але для мене неза-

перечно одне: цю помилку слід якнайшвидше 
виправити. CV й повинне бути CV, а не нагаду-

вати формалізований протокол допиту з боку 
якоїсь наукової спецслужби. Та й деякі інші за-

надто вже формалізовані процедури НФД варто 
було б радикально спростити. 

І від презумпції винуватості (підозри, що 
хтось припише собі зайвих аспірантів, допові-
ді, чи членство в наукових громадських орга-

нізаціях) у спілкуванні з загалом учених НФД 
варто перейти до нормального доброзичливо-

го партнерства. Адже українські вчені, які, по-

при всі надзвичайні випробування, далі пра-

цюють у себе на Батьківщині на науковій ниві, 
їй-богу, варті, щоб їх хоч трохи любили. І не ви-

магали від них громіздкої, принизливої, а, го-

ловне, безглуздої бюрократичної роботи.

Максим СТРІХА,  
доктор фізико-математичних  
наук, професор

Чи є порятунок від бюрократичного

безглуздя в науці?
присудження ступеня доктора філосо-

фії не пояснюється, в якому саме випад-

ку у разі порушення процедури захисту 
може бути ухвалено рішення про скасу-

вання, тож видається, що воно ухвалю-

ється одразу за будь-яких процедурних 
порушень.

— Насправді це не так, і ми вирішили 
роз’яснити це в Порядку розгляду скарг, 
— розповів заступник голови Нацагент-

ства. — У ньому чітко зазначається, що 
коли апеляційний комітет і в цілому  
НАЗЯВО розглядають скаргу про пору-

шення процедури під час захисту дис-

ертації, необхідно чітко визначити, чи 
вплинули порушення на публічність і 
відкритість процедури захисту, чи було 
забезпечено можливість прийняття ком-

петентного висновку за результатами за-

хисту, чи забезпечена можливість сфор-

мувати об’єктивну оцінку наукового рів-

ня дисертації та наукових публікацій 
здобувача… Тобто має бути перелік кон-

кретних наслідків, що настають у випад-

ку порушення процедури.  
Якщо ж ідеться про таку причину ска-

сування рішення про присудження сту-

пеня PhD як порушення академічної до-

брочесності, то тут за оскарженням рі-
шення необхідно звернутися до закладу. 
А якщо там не беруться розглядати скар-

гу, або вже розглянули й відмовили в її 
задоволенні, тоді можна звернутись до 
Нацагентства. Інша причина звернутись 
одразу до НАЗЯВО — це якщо закладу або 
установи, де відбувався захист, уже не іс-

нує. Причому, немає значення, коли від-

бувався захист, але він має бути в межах 
дії чинного «Порядку 44». 

«Якщо йдеться про скасування рішен-

ня через порушення процедури, то це бо-

лісно, але дисертант може виправити по-

милки, і заклад або установа можуть ще 
раз створити разову раду, а дисертація — 
ще раз пройти захист у  новій раді, — за-

уважив Іван Назаров. — Якщо ж рішення 
було скасовано через академічну недобро-

чесність, то ця дисертація вже не підлягає 
захисту. А встановлення факту недобро-

чесності тягне негативні наслідки не ли-

ше для дисертанта, а й для його науково-

го керівника, рецензентів та опонентів, які 
давали позитивний висновок, та, власне, і 
ЗВО або наукової установи, де відбувався 
захист».  

Реєстрація дисертацій 
Непрості аспекти державної реєстра-

ції дисертацій висвітлив заступник ди-

ректора з науково-інформаційної робо-

ти Українського інституту науково-тех-

нічної і економічної інформації Олексій 
Сухий. Він нагадав, що після ухвалення 
«Порядку 44» Міністерство освіти і науки 
затвердило оновлений Порядок держав-

ної реєстрації та обліку науково-дослід-

них, дослідно-конструкторських робіт і 
дисертацій. (До речі, незабаром його змі-
нять — відповідний наказ винесено на 
громадське обговорення).

— УкрІНТЕІ намагається «існувати» 
між цими двома порядками, — зауважив 
Олексій Сухий. — Згідно з Порядком при-

судження ступеня доктора філософії, тек-

сти дисертації повинні бути надані в ін-

ститут за місяць до захисту, тож рік тому 
ми ухвалили рішення, що дисертації нам 
надсилаються в електронному вигляді, 
наші співробітники надають довідку здо-

бувачам про те, що ми отримали на збе-

реження їхню дисертацію. І таким чином 
норми Порядку були виконані.  Деякі здо-

бувачі, попри те, що в Порядку не пропи-

сано вимогу щодо отримання облікової 
картки дисертації, тобто повної реєстра-

ції в УкрІНТЕІ, все-таки її отримували. 
Програмну систему, яка задовольняти-

ме всі нормативні вимоги щодо захисту 
докторів філософії, вже розроблено, запуск 
її планувався на 1 січня, але завадили від-

ключення електроенергії, розповів Олек-

сій Сухий. Генератор в УкрІНТЕІ з’явився 
лише нещодавно, тож за декілька тижнів 
систему буде запущено.

Які в ній передбачаються зміни? За 
словами Олексія Сухого, це поява двох 

полів замість одного: «зв’язок з наукови-

ми темами» і «державний реєстраційний 
номер наукової теми». Також міністер-

ство запровадило обов’язкові поля «пріо-

ритетні напрями розвитку науки і техні-
ки» і «стратегічні пріоритетні напрями». 

— У дисертантів буде багато запитань, — 
переконаний Олексій Сухий.   

Але головна зміна, яку буде впровадже-

но — так зване дворівневе підтверджен-

ня дисертації. (Дисертантам та організа-

торам процесу явно не буде легше — авт.)
«Перед тим, як дисертант або вчений 

секретар подають облікову картку дисер-

тації до УкрІНТЕІ, —  пояснив Олексій Су-

хий, —  заклад, у якому створено спеціа-

лізовану раду, надсилає лист для визна-

чення відповідальної особи. Дисертація 
надходить саме до відповідальної осо-

би — в окремий кабінет у новій системі. 
«Куратор» має переглянути цю дисерта-

цію, накласти на неї електронний циф-

ровий підпис. Лише після цього робота 
надходить до УкрІНТЕІ на реєстрацію, і 
тоді співробітники інституту здійсню-

ють остаточне підтвердження і надають 
реєстраційний номер такій обліковій 
картці».  

Ще раз про компетентність членів 
разової ради 
Проректор з наукової роботи Національ-

ного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Дмитро Лученко пере-

конаний, що Порядок присудження сту-

пеня доктора філософії можна і потріб-

но вдосконалювати. У своєму виступі він 
звернув увагу на певні термінологічні 
неузгодженості, а також висловив кон-

кретні пропозиції.
На його думку, недоцільно обмежувати 

суб’єктів звернення про порушення про-

цедури захисту або вимог академічної до-

брочесності лише суб’єктами наукової та 
науково-технічної діяльності. Адже пра-

ва громадян, які не підпадають під ці ви-

значення, також можуть бути поруше-

ні. Наприклад, вони опублікують якісь 
свої напрацювання в ЗМІ або просто в ін-

тернеті, а науковці їх використають без 
посилання.  

Дмитро Лученко запропонував також 
вдосконалити норми щодо компетент-

ності членів разової спеціалізованої ра-

ди. Нині «Порядок 44» вимагає, щоб усі 5 
осіб мали мінімум по три наукові публі-
кації досить високого рівня. 

— Але, чи здатен молодий здобувач при-

внести новизну у досить вузьку тематику 
дослідження, якщо п’ять досвідчених нау-

ковців уже мають як мінімум по три стат-

ті з цієї тематики? — запитав проректор. — 
З другого боку, як здобувач і його науковий 
керівник за чотири роки до захисту (тер-

мін навчання в аспірантурі) знатимуть, що 
справді знайдеться 5 науковців, які мати-

муть по три публікації за цією тематикою? 
На думку Дмитра Лученка, створюють-

ся умови, коли науковці, які потенційно 
можуть стати головою разової ради або 
рецензентами, просто зобов’язані опу-

блікувати статті за темою, яка в принци-

пі не є «їхньою». І це  вже незабаром мо-

же призвести до звуження тематики до-

сліджень. Очевидно, якості теж. Тому він 
запропонував змінити частину 2 пункту 
14 Порядку, визначивши, що компетент-

ність членів разової ради за тематикою 
дослідження здобувача визначається 
наявністю не менше 3 наукових публі-
кацій, але не за тематикою досліджен-

ня здобувача, а за науковим напрямом у 
певній галузі наук — і далі за текстом.

Більш м’який варіант, запропонова-

ний Дмитром Лученком, — зняти обме-

ження щодо статей за тематикою дослі-
дження з рецензентів і голови ради, за-

лишивши їх для опонентів. 
…Як анонсував Леонтій Шипілов, на-

ступний вебінар від НАЗЯВО буде при-

свячено питанням застосування і вдо-

сконалення інформаційної системи 
Нацагентства. 

Лариса ОСТРОЛУЦЬКА,  
 Дмитро ШУЛІКІН
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Палеомагнітна лабораторія 
Інституту геофізики ім. С.І. 
Субботіна НАН України розташо-
вана у селі Демидів, у тридцяти 
кілометрах на північ від Києва. У 
лютому 2022 року вчені, які тут 
працюють, здійснили справжній 
науковий подвиг: врятували 
обладнання, яке коштує мільйони 
гривень. 

Лабораторія (про яку самі дослідни-

ки кажуть «станція») розміщується 
на околиці села, на узвишші. Будів-

ля ніби захована в молодому ліску.
Перенесли її сюди ще в сімдеся-

ті роки минулого століття — щоб 
електромагнітні імпульси мегапо-

ліса та «струси» під час руху тран-

спорту в столиці не заважали над-

чутливим магнітометричним при- 
ладам.

І лабораторія, і дослідження, які 
тут виконують, унікальні. 

Завідувач відділу петромаг-

нетизму і морської геофізики ін-

ституту, член-кореспондент НАН 
України Володимир Бахмутов роз-

повів, що науковці установи ви-

вчають глибинну будову земної 
кори та верхньої мантії Землі. Ре-

зультати досліджень допомагають 
робити прогнози з пошуку  родо-

вищ корисних копалин. «Україна 
має  величезні запаси корисних ко-

палин. За допомогою геофізичних 
методів можна визначити, як фор-

мувалися ці копалини й де саме у 
глибинах земної кори вони заляга-

ють. Ці знання важливі для пошу-

ку копалин і післявоєнної відбудо-

ви країни», — пояснив Володимир 
Георгійович.

Дослідження магнітних власти-

востей гірських порід, які сьогод-

ні  виконують учені в лабораторії, 
допомагають дізнатися про зміни, 
що відбувалися в магнітному полі 
нашої планети протягом мільйо-

нів років. Зокрема, це досліджен-

ня лесово-ґрунтових товщ, які по-

ряд із добре відомими «природ-

ними архівами» кернів (зразків) 
льоду та глибоководних морських 
відкладів містять у собі «літопис» 
природних подій і процесів мину-

лого. Виявлення закономірностей 
змін магнітних параметрів у за-

лежності від кліматичних і фізи-

ко-географічних умов є відносно 
новим методом для реконструк-

ції палеокліматів. «Розуміння істо-

рії змін клімату в Україні дає  змо-

гу прогнозувати зміни в майбут-

ньому. Тема клімату, попри війну, 
надзвичайно важлива для Укра-

їни та світу. Ця тема — про май-

бутнє людства, про врожаї, сталий 
розвиток і гідне життя», — зазна-

чив науковець. 
Звісно, для таких досліджень по-

трібне найсучасніше обладнання. 
І саме такими приладами вдалося 
обладнати лабораторію інституту. 
Тут розміщено Центр колективно-

го користування (ЦКК) магнітоме-

тричними приладами НАН Укра-

їни, оснащений апаратурою для 
дослідження магнетизму гірських 
порід петромагнітними, палеомаг-

нітним і археомагнітним метода-

ми. Також у  лабораторії є апарату-

ра, придбана за кошти Національ-

ного фонду досліджень України 
(команда вчених виконувала про-

єкт «Магнітні індикатори палео-

кліматичних змін у відкладах ле-

сово-ґрунтової формації України» 
і до війни отримувала грантове 
фінансування). 

До лабораторії приїжджають 
вчені з багатьох регіонів країни. 
Для комфортного розміщення гос-

тей  у будівлі обладнано декілька 
кімнат. До війни тут було все необ-

хідне — постіль, теплі ковдри, по-

бутові прилади.

Вторгнення
У Демидові в кінці лютого залиша-

лися науковець Віктор Шпира, ін-

женер Тетяна Скарбовійчук та тех-

нічні працівники (технік, сторож 
та кочегар) — Людмила Дячук, Во-

лодимир Костюченко та Анатолій 
Воровченко. 

— У мене в селі є стара батьків-

ська хата, тому можу працювати 
на станції  довший період. Двоє тех-

нічних працівників також мешка-

ють у селі, а один приїжджає з су-

сідньої Вороньківки, — розповідає 
Тетяна Володимирівна. 

24 лютого науковиця проки-

нулася дуже рано, увімкнула но-

вини й не повірила почутому: ві-
йна!  Майже одразу почула вибу-

хи в сусідньому Гостомелі — до 
нього, навпростець, кілометрів 
п’ятнадцять.

Наступного дня всі співробітни-

ки зібралися в лабораторії. Дума-

ли, що робити, де взяти машину, 
щоб вивезти обладнання. Колеги 
в інституті в Києві також шукали 
транспорт для евакуації.

Машину у столиці швидко зна-

йшли, але дістатися до села уже бу-

ло неможливо — з півночі сунули 
колони важкої техніки. 

— Я стояла на ґанку і рахувала 
техніку в колоні, — згадує пані Те-

тяна. —  Нарахувала шістдесят ма-

шин, а колона все йшла… Бахкали 
вибухи, гуділи гвинтокрили,  луна-

ли автоматні черги…
Перші колони пройшли селом, 

не зупиняючись — ворог поспішав 
прорватися до Києва.

Схованка у підвалі
Скориставшись паузою (а також 
тим, що станція розташована в лі-
сі й з дороги її не дуже видно), спів-

робітники зібралися в будівлі, щоб 
урятувати прилади. 

— Наш кочегар Анатолій Воров-

ченко в минулому служив спецп-

ризначенцем, тому очолив нашу 
спецоперацію з порятунку техніки, 
— продовжує розповідь пані Тетя-

на. — Ми прийшли в лабораторію 
вранці й почали розбирати важкі й 
об’ємні прилади, замотувати в по-

ліетиленову плівку та переносити 
в підвал. (У поліетилен намагали-

ся «закутати» дуже ретельно, зна-

ли, що вже підірвано дамбу на річ-

ці Ірпінь.  І хоча станція стоїть на 
узвишші, загроза підтоплення була 
реальною…) 

«Наукову криївку» вирішили 
влаштувати у підвальній комір-

чині, де взимку зберігали вугілля 

для опалення. Крутими сходами 
знесли вниз капометри (прила-

ди, що вимірюють магнітну спри-

ятливість), високоточну піч для 
термомагнітного аналізу, уста-

новку змінного магнітного поля, 
магнітометри тощо. Купа облад-

нання швидко сягнула людсько-

го зросту. 
— Комірка розташована поруч 

з котлом опалення. Ми вирішили, 
що найкраще замаскувати прила-

ди під сміття для спалювання, — 
пояснила науковиця.  — Насипали 
зверху мотлоху, накидали порож-

ніх пляшок і брудного ганчір’я.
Працювали пів дня, максималь-

но швидко й зібрано. Потім ви-

йшли, замкнули  вхідні двері й 
під звуки вибухів розійшлися по 
домівках…

Під час розмови з Тетяною Во-

лодимирівною у мене складається 
враження, що над облаштуванням 
сховку працювала молода й сильна 
команда. Перепитую: який вік спів-

робітників? «Віктору Шпирі сорок 
п’ять років, Людмилі Дячук і Ана-

толію Воровченку за п’ятдесят, Во-

лодимиру Костюченку — за шіст-

десят. Мені — сімдесят», — відпові-
ла вона.  

Під час окупації
Через кілька днів на території 
станції розмістився російський 
військовий підрозділ. Доступ до бу-

дівлі було закрито. 
— Ми місяць залишалися ні-

би на острові, без опалення, газу 
і зв’язку зі світом. Невідомо було, 
що відбувається в Києві, — веде да-

лі Тетяна Скарбовійчук. —  Але ми 
часто зустрічалися, ділилися нови-

нами, підтримували одне одного.
Команда лабораторії дуже хви-

лювалася за обладнання, адже во-

да піднімалася, у нижній части-

ні села було затоплено цілі вули-

ці. «Ми нервувалися й водночас 
раділи. Розуміли, що підрив дам-

би врятував Київ. Росіяни спро-

бували проїхати, втопили кіль-

ка танків і зупинилися», — додає 
співрозмовниця.

Тетяну Скарбовійчук виручила 
стара батьківська хата, у якій збе-

реглася піч. Погрітися й щось при-

готувати до неї приходили сусіди, 
у яких зникли газ і електрика. Чи-

мало мешканців села готували їжу 
на вогнищах… «Щовечора обстріли 
посилювалися. Один з вибухів по-

шкодив вікна і в моєму будинку», 
— згадує пані Тетяна.

Звільнення Київщини
Першого квітня рано-вранці при-

летіла новина: рашисти відходять! 
І справді, окупанти швидко зібра-

лися і похапцем відступили. 
Науковці одразу пішли (ка-

жуть: «побігли!» — авт.) до лабо-

раторії, побачили зірвані ворота 
та розчинені двері. Всередину не 
заходили — будівля могла бути 
замінована. 

Відновили зв’язок з Києвом. За-

телефонували дітям, родичам і ко-

легам, розповіли, що живі й чека-

ють на саперів.  
— Ми були щасливі почути їх-

ні голоси, дізнатися, що з ними 
все гаразд, — згадує Володимир 
Бахмутов. 

Потрапити в лабораторію спів-

робітники інституту змогли через 
тиждень. Усередині побачили жах-

ливий «свинарник»: розкидані ре-

чі, недоїдки.  Чимало цінного росі-
яни вкрали. 

З завмиранням серця працівни-

ки станції спустилися в підвал. 
— Зайшли в нашу «криївку» й 

побачили, що «купу сміття» ніхто 
не чіпав, — з усмішкою каже Те-

тяна Скарбовійчук. — Воєнна хи-

трість спрацювала.
Чудовій новині радів увесь ін-

ститут! Порятунок обладнання 
означав, що можна буде відновити 
роботу, продовжити важливі про-

єкти. Інакше кажучи — мати  змо-

гу виконувати дослідження світо-

вого рівня. 
Прибирати й провітрювати 

станцію довелося довгенько. Пра-

цівники приводили до ладу й су-

шили обладнання (основні модулі 
трохи відсиріли), й на початку лі-
та  палеомагнітна лабораторія у се-

лі Демидів відновила роботу.

«Про цю команду можна 
знімати фільми»

…Насамкінець варто сказати, 
що порятунок обладнання — не 
єдина славна сторінка в житті Ін-

ституту геофізики НАН у воєнний 
час. Науковці працюють, волонте-

рять, допомагають ЗСУ та шпита-

лям. (Наприклад, чимало військо-

вих знають ім’я старшого науково-

го співробітника, волонтера Євгена 
Поляченка). 

Восени 2022 року через масовані 
ракетні обстріли у Демидові (як і в 
усій країні) почалися перебої з елек-

троенергією. Важливі досліджен-

ня опинилися під загрозою зриву, 
але науковці знову знайшли вихід 
— встановили генератор і віднови-

ли роботу приладів.  А коли в при-

міщенні холоднішає, співробітни-

ки вносять дрова і розпалюють піч-

ку. Результати дослідів, які склали б 
честь найкращому науковому цен-

тру світу, записуються під заспокій-

ливе гуркотіння генератора…
Втім, про свою роботу вчені го-

ворять коротко, більше віджарто-

вуються. Кажуть: «І де ви героїв по-

бачили? Працюємо, нема чого бага-

то балакати».
— Слова «лабораторія продо-

вжує роботу» звучать дуже буден-

но, — підсумовує Володимир Бах-

мутов. — Але за цією буденністю 
стоїть сміливість і самовідданість 
кожного члена колективу. Ці лю-

ди не чекають вказівок, не вважа-

ють, що «їхня хата скраю». Вони ді-
ють! У кризовій ситуації кочегар 
стає спецпризначенцем, а науков-

ці — стратегами з воєнних хитро-

щів. Про цю команду можна писа-

ти книжки й знімати фільми. І вся 
наша країна така. Перемогти таких 
людей неможливо.

Світлана ГАЛАТА

УЧЕНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ

«Наукова криївка»
Як співробітники Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна врятували
від російських загарбників обладнання, яке коштує мільйони гривень

Будівля палеомагнітної лабораторії

Екранована від зовнішнього геомагнітного поля 
кімната MMLFC, у якій міститься магнітометрична 
апаратура (на передньому плані  — установка для 
терморозмагнічування — піч MMTD (Великобританія)
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Для тих, хто ще не знає, що 
таке «Кіберджура», і чому «фор-
сайт», почнемо трохи здалеку. За 
два з половиною місяці до великої 
війни наша газета («Світ», №45–
46 2021 р.) надрукувала  матеріал 
«Оператори майбутніх 
«Байрактарів». Як навчити 
завтрашніх воїнів новітнім 
комп’ютерним технологіям».

Йшлося саме про командно-
штабну гру «Кіберджура». Заро-

дження та розвиток нової, суто 
української, несхожої на колиш-

ню радянську «Зарніцу», чи навіть 
на військово-патріотичну гру «Со-

кіл» («Джура»), яку започаткували 
в Україні, прагнучи відійти від ра-

дянських традицій, ми відстежу-

ємо вже кілька років. На наших 
очах «Джура» відповідно до  розви-

тку сучасних технологій, нових об-

ставин, нових вимог і, що важливо, 
нових можливостей, набула обри-

сів «Кіберджури». 
— Будь-яка інновація в освіті, тех-

нічні зміни в суспільстві непросто 
входять у життя, — каже під час 
презентації «Кіберджури-форсайт»  
ініціатор, організатор і провідник 
КШГ, віцепрезидент Міжнарод-

ної академії геоінформатики Іван 
Галенко. 

Він пригадує, що КШГ як ідея ви-

никла 2015 року і пройшла чимало 
інстанцій та бюрократичних пере-

пон для розуміння її необхідності 
й потреби, починаючи з комітетів 
Верховної Ради, МОН. Під час круг-

лого столу в Міністерстві освіти і 
науки України, де обговорювали за-

стосування в освітніх процесах но-

вітніх інформаційних технологій і 
систем управління, з повідомлен-

ням про ArcGIS — ядра геоінформа-

ційної системи НАТО — виступив 
виконавчий директор з розвитку 
бізнесу компанії Esri (США) Нік Са-

зерленд. Він розповів про викорис-

тання комплексних систем даних 
та геопросторову інформацію  в ре-

жимі реального часу. 
Ідея «Кіберджури» постала саме 

з проєкту модернізації освіти ком-

панії Esri, у межах якого за допомо-

гою сучасних хмарних технологій 
ArcGIS OnLine учнівські команди, 
які брали участь у проєкті, навча-

лися створювати реальні історії у 
прив’язці до місцевості й реально-

го часу, це були  інтернет-сторін-

ки з біографіями історичних поста-

тей, потім ці сторінки ставали  час-

тинами інтегрованих уроків. Далі 
«кіберджури» порівнювали життє-

ві шляхи історичних постатей, на-

вчалися командно працювати в ме-

режі.  Моделювали події, аналізу-

вати причинно-наслідкові зв’язки, 
досліджували довкілля і  зрештою 
навчалися проєктувати візію влас-

ного майбутнього своїх регіонів, ви-

користовуючи сучасні інформацій-

но-комунікативні технології та тех-

нології організації простору.  
Наприклад, 1 грудня Ніжинська 

команда порівняла шляхи Мурав-

йова і героя Крут. Все це виглядає як 
мінідокументальні фільми, коли за 
допомогою геопросторових техно-

логій показано події, які відбувають-

ся в певній точці, за певних умов і в 
певному оточенні. А ще — це сто-

рінки підручника історії, який учні 

створюють, додають і розширюють 
власними дослідженнями.

Ці сторінки можуть викорис-

товувати вчителі, проводячи ін-

тегровані уроки, адже тут можна 
об’єднати кілька предметів одра-

зу: інформатику, географію, істо-

рію й літературу. А залежно від 
теми може бути й біологія, фізи-

ка, математика, мистецтво і навіть 
правознавство. 

Чому «форсайт»?
— 24 лютого ми повинні були про-

вести інтегрований урок з право-

знавства, що містив вивчення Кон-

ституції України й використання 
хмарних технологій Аrc GIS від Esri, 

— продовжує Іван Галенко. — Але 
замість уроку, презентацію якого 
мали дивитися онлайн, ми зустрі-
ли ворожий напад росії.

Іван Галенко  розповідає, що за 
останні роки, а надто за минулий, 
потреби в інформаційно-комуніка-

тивних технологіях та технологіях 
організації простору надзвичайно 
зросли. Та й уміння і компетенції 
«кіберджур» за цей час — також. Во-

ни пройшли кілька рівнів, включ-

но з практичними завданнями, як-
от моделювання та розрахункові за-

дачі, скаутські походи, розв’язання 
завдань з використанням БпЛА, ви-

вчення сучасних засобів ведення 
бойових дій. І все це — за допомо-

гою GIS-калькуляторів, геймерів-

ських тактичних GIS-застосунків, 
імітаційного моделювання.

На «Кіберджуру-форсайт» орга-

нізаторів КШГ надихнуло створен-

ня туристичних мап історичних по-

дій та екомаршрутів, які учасники 
команд робили з великим задово-

ленням, використовуючи Вікіпедію, 
архівні матеріали, засоби створен-

ня презентацій, Story Maps Аrc GIS 
OnLine та інші хмарні застосунки, ві-
деоредактуру і доповнену реальність.

Наприклад, сайт «Меморіаль-

ний комплекс «Пам’яті героїв 
Крут» за один вечір створили два 
брати-десятикласники Андрій і 
Дмитро Шевченки з мережевої ко-

манди імені Григорія Гуляницько-

го. Без знання мови програмуван-

ня зібрали інформацію, системати-

зували її на карті. Показали шлях 
від станції Крути до меморіального 
комплексу, з показниками й опи-

сом об’єктів, можливістю інтегру-

вати фото та відео. Карта «жива», з 
високою деталізацією, можна  від-

крити нанесені об’єкти, показати 
логістичну інфраструктуру.  

—   Ми побачили в цій роботі, що 
діти створюють власне бачення 
інвестиційного портрета терито-

рії, — каже Іван Галенко. — Адже 
кожний інвестор насамперед зна-

йомиться з місцевістю, оцінює її 
особливості й перспективу. Учні 
вчаться «подавати» інвестору свою 
територію, її регіональні особли-

вості. Тобто наш черговий, уже 
дев’ятий рівень, починається з ко-

лективного творення інвест-пор-

третів територій громад для обго-

ворення та пошуку ідей. За допомо-

гою сучасних технологій, руками 
тих, хто це майбутнє створювати-

ме. Можливо, тут не буде еконо-

мічних розрахунків (хоча — хтозна, 
можливо, й до цього дійдемо), але 
буде уявлення про об’єкт інвести-

ції. Тобто, «Кіберджура-форсайт» — 
це візія майбутнього, створена ру-

ками, розумом, фантазією тих, ко-

му ці ідеї втілювати й жити при 
цьому. Вони створюють мрію, яку 
хочуть втілювати. Саме в Україні. У 
відбудовчий період, який нас чекає 
після перемоги, переконаний, такі 
проєкти будуть дуже на часі. 

Євген Коновалець здружив 
львів’ян і каунасців
Про міжнародний проєкт «Кібер-

джури» присутнім розповів заступ-

ник директора Львівського вій-

ськового ліцею імені Героїв Крут 
Тарас Грицевич:

— Із командно-штабною грою 
«Кіберджура» ми познайомилися 

на початку 2020–2021 навчального 
року, — повідомив Тарас Грицевич. 

— І десь у цей же час наша обласна 
делегація вирушила зі Львова до 
міста-побратима Каунаса. Там було 
відкриття меморіальної дошки Єв-

гену Коновальцю.
Повернувшись назад, наш об-

ласний депутат Святослав Шере-

мета розповів про схожий на нас  
кадетський ліцей імені генерала 
Повіласа Плехавічюса. Порадив з 
ними подружитися.

Ось тоді й з’явилася ідея почати 
спільний проєкт, використавши 
Аrc GIS як інструмент для втілен-

ня Міжнародного шкільного про-

єкту з історії України й Литви. До 
130-річчя полковника Коноваль-

ця, яке відзначалося у червні 2021 
року, ми зробили сайт. Спрацюва-

ли спільно і паралельно, в онлайн-
режимі. Між ліцеїстами й кадета-

ми розділили етапи життя нашо-

го героя. Нам допомагали науковці 
обох країн — у пошуку джерел та 

ілюстрацій. Наші ліцеїсти провели 
велику дослідницьку роботу за до-

помогою гугл-карт, ідентифікува-

ли місця, де відбувалися важливі 
події. Зокрема, на основі архівних 
джерел нам вдалося ідентифіку-

вати, де саме проводився Конгрес 
українських націоналістів у Відні 
1929 року. Тепер ті місця можна від-

відати, перебуваючи в турпоїздці. 
За час співпраці провели кіль-

ка наукових заходів. У травні 2021 
року  конференцію провели у фор-

маті онлайн-мосту між нашими 
країнами, у червні — на базі му-

зею-садиби Євгена Коновальця під 
Львовом. У жовтні того ж року ка-

унаські кадети приїхали до нас на 
міжнародну конференцію. 

До речі, з перших кроків дослід-

ницької роботи навчаємо наших 
учнів академічної доброчесності, 
вказуємо всі джерела — і україн-

ські, і литовські, й іншими мовами.
Ми експонували наш сайт на ін-

терактивній панелі, він багатомов-

ний. Тепер це частина експозиції 
музею-садиби Євгена Коновальця.

А головне — ми заклали підва-

лини живої співпраці з нашими 
литовськими друзями. У рік війни 
ми все-таки змогли побувати у вій-

ськово-спортивному таборі в Литві, 
де зустрілися з такими ж польськи-

ми, литовськими, латвійськими й 
естонськими ліцеїстами. А перед 
Новим роком литовські кадети 
привезли гуманітарну допомогу до 
Львова — для наших військових. 

Оцінки та перспективи
У Медіацентрі Генеральної дирек-

ції з обслуговування іноземних 
представництв за столом президії 
чимало поважних спікерів. У залі 

— зацікавлені відвідувачі та учас-

ники. Кожному є що сказати.
—   Учні з великою охотою беруть 

участь у «Кіберджурі», — підсумо-

вує «презентаційну» частину моде-

раторка зустрічі Валентина Піскун, 
докторка історичних наук, про-

фесорка, керівниця групи експер-

тів «Кіберджури». — Хочеться, щоб 
з такою ж охотою брали участь у 
них і вчителі та  директори шкіл.    

Президент Українського сою-

зу промисловців і підприємців та 
прем’єр-міністр України у 2001–2002 
роках Анатолій Кінах у своєму ви-

ступі підтримав ідею створення кра-

єзнавчо-інвестиційних проєктів  те-

риторіальних громад руками «кібер-

джур». За його словами, це важлива 
частина стратегії розвитку України, 
що спирається на децентралізацію, 
на творчий розвиток громад.

Президент УСПП розповів, що з 
перших днів  війни в Україні ство-

рено  Антикризовий штаб, який 
об’єднує представників усіх секто-

рів економіки, промисловців, робо-

тодавців, інститути влади — заради 
створення умов для якомога ефек-

тивнішої  діяльності української 
економіки в умовах війни. «Ми за-

цікавлені у співпраці й готові ви-

користати для цього наші можли-

вості, — сказав Анатолій Кінах, — 
спрямувати їх на продовження і 

підсилення проєкту, аби він був ін-

тегрований у загальну стратегію 
розвитку, як частина державно-
приватного партнерства».  

Співпраця з «кіберджурами», 
які створюють карти визначних 
місць, ведуть дослідницьку роботу, 
важлива і для Науково-дослідно-

го центру гуманітарних проблем 
Збройних Сил України. Кандидат 
історичних наук Владлен Мараєв  
розповів про «Альбом воєнно-істо-

ричних пам’яток України», який 
створюється нині до 30-річчя ЗСУ. 
Його мета — акумулювати дані 
про військово-історичні пам’ятки, 
розташовані по всій Україні. По-

чинаючи з Києва, у ньому в ал-

фавітному порядку представле-

ні всі області, Крим і Севастополь. 
Тут і фортеці, місця великих істо-

ричних битв, місця поховань во-

їнів та визначних військових ді-
ячів, пам’ятники діячам визволь-

них змагань. 
«Кіберджура — це орієнтація на 

стандарти держав-членів НАТО 

у всіх аспектах управління си-

лами й засобами», — заявив екс-

перт з євроатлантичного співро-

бітництва Петро Канана, який до-

помагав у втіленні міжнародного 
проєкту, пов’язаного з Євгеном 
Коновальцем.  

Очільник одного з генеральних 
департаментів Міністерства осві-
ти і науки, куди входить шкільна 
й позашкільна освіта, Олег Єресь-

ко переконаний, що   формувати 
сприйняття інновацій необхідно 
з раннього віку. «Ми підтримуємо 
«Кіберджуру», бо вона сама є висо-

котехнологічною  інновацією, — 
каже він. —  Поєднуючи карти ми-

нулого і майбутнього, вони про-

кладають міст у майбутнє».
Продовжуючи тему історичних 

карт, Іван Галенко нагадав присут-

нім, що станом на 2021 рік в Україні 
не були створені електронно-циф-

рові історичні карти. «Змінювалися 
назви вулиць, населених пунктів, 
кордони регіонів… А електронної 
цифрової карти, яка б показувала 
еволюцію в динаміці, — немає, — 
каже Галенко. — Сьогодні створити 
кібернетичну модель історії Украї-
ни вкрай важко без електронних іс-

торичних карт». Він закликав взя-

тися за цю справу і МОН, і ЗСУ.
Порушені сьогодні теми вкрай 

важливі для суспільства і Зброй-

них Сил України, зазначив заступ-

ник начальника Головного управ-

ління морально-психологічного 
забезпечення ЗСУ полковник Воло-

димир Яцентюк.  
А підвів риску під обговоренням 

Анатолій Кінах. Він підкреслив, що 
присутнім не треба переконувати 
один одного у важливості проєкту: 
тут однодумці. А тому всі розумі-
ють, що фактор часу має важливе 
значення — і на фронті боротьби з 
ворогом, і на фронті відбудови кра-

їни. А в майбутньому оновленні 
України «кіберджури» готові сказа-

ти своє вагоме слово. 

Лариса ОСТРОЛУЦЬКА

ІНВЕСТИЦІЇ У МАЙБУТНЄ

Інтерактивна панель, що використовується  
в музеї-садибі Євгена Коновальця

Володимир Яцентюк та Іван Галенко  
під час дискусії

Кіберджура-форсайт
У Медіацентрі Генеральної дирекції з обслуговування  
іноземних представництв у Києві відбулася презентація  
Командно-штабної гри «Кіберджура-форсайт»
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Україна є великою нафтогазо-
вою державою, навіть попри те, 
що власний видобуток вуглеводнів 
повністю не покриває її потреб. 
Маємо три нафтогазоносні регі-
они й понад чотири сотні родо-
вищ. Які вуглеводневі перспективи 
глибинна геофізика вбачає у 
Карпатському та Чорноморсь-
кому регіонах? Про це на засіданні 
Президії Національної академії 
наук України розповіла старша 
наукова співробітниця Інсти-
туту геофізики ім. С.І. Субботіна 
НАНУ Ганна Муровська.  

Нині найбільше вуглеводнів ви-

добувають на Сході України, дру-

ге місце посідає Захід нашої країни, 
а Південний регіон поки є третім і 
найбільш перспективним. 

Як нагадала Ганна Муровська, 
Карпатський нафтогазоносний ре-

гіон є найстарішим в Україні. Га-

личина на початку XX століття бу-

ла в трійці перших нафтовидобув-

них регіонів світу (разом з Техасом 
та Баку). 

Дашавське газове родовище, від-

крите у 1921 році, було найбіль-

шим на той час в Європі та поста-

чало газ до Києва, Москви, Мінська 
і Польщі. З введенням в експлуа-

тацію Дашавського родовища та 
низки регіональних газогонів бу-

ла започаткована газова промис-

ловість та газотранспортна систе-

ма України. 
Науковиця констатує: нині че-

рез об’єктивні та суб’єктивні при-

чини Україна не забезпечує влас-

ні потреби у газі та нафті, а їхній 
видобуток стрімко знижується, по-

чинаючи з 70-х років минулого 
століття. Старі родовища вже ви-

снажені, а нові потужні не відкри-

ваються внаслідок скорочення об-

сягів пошуково-розвідувальних ро-

біт та пошукового буріння.
— Проте, за оцінками геологів, у 

надрах України є величезні пер-

спективні ресурси нафти й газу, які  
в одиницях умовного палива (4,5 
млрд у. п.) вдвічі перевищують об-

сяг вже видобутих за всю історію 
нафтогазової промисловості Укра-

їни (2,4 млрд у. п.), — наголошує 
Ганна Муровська.  

Одним з найбільш перспективних 
напрямів нарощування запасів вуг-

леводневої сировини у світі є освоєн-

ня глибоких і надглибоких родовищ. 
— Оцінки світових ресурсів вуг-

леводнів стрімко змінюються, — 
розповіла науковиця. —  Лише 30 
років тому у світі було уявлення 
про близьку виснаженість запа-

сів родовищ. Ніхто тоді не міг пе-

редбачити стрімкого злету оцінок 
світових ресурсів нафти (понад 
800 млрд тонн) і газу (понад 900 
трлн кубометрів), що насамперед 
пов’язано з відкриттями низки гі-
гантських родовищ на великих і 
надвеликих глибинах у Мексикан-

ській затоці, Південно-Каспійській 
западині, Перській затоці тощо. На-

приклад, родовище Тайбер у Мек-

сиканській затоці розташоване на 
глибині 10629 м і має запаси 475 
млн тонн нафти, а гігантське ро-

довище Шенандоа (глибина 9150 
м) має запаси до 2 млрд тонн. Тому 
геолого-геофізичне вивчення гли-

бинної будови нафтогазоносних 
регіонів, зокрема й наших, набуває 
ще більшої актуальності. 

В Інституті геофізики ім. С.І. Суб-

ботіна НАН України в рамках між-

народних проєктів уже протягом 
25 років виконуються сейсмічні до-

слідження глибин Землі методом 
глибинного сейсмічного зондуван-

ня. Отримані результати дали змо-

гу на сучасному рівні вивчити бу-

дову і геодинаміку літосфери тери-

торії України та суміжних країн до 
глибини 70 кілометрів. 

Як пояснила науковиця, прин-

цип глибинного сейсмічного зон-

дування полягає в тому, що сей-

смічні хвилі, які ініціюються в 
пунктах вибухів, проходять крізь 
товщу земної кори, заломлюються 
і відбиваються від меж шарів, по-

вертаються на поверхню та фіксу-

ються сейсмічними станціями. 

Дослідження, які було проведе-

но в Інституті геофізики щодо гли-

бинної будови, також дали змогу 
зробити певні висновки щодо ло-

калізації покладів вуглеводнів та 
їхнього зв’язку з глибинною струк-

турою літосфери. 
Як зауважила науковиця, біль-

шість відомих нафтових, газокон-

денсатних та газових покладів зо-

середжено в межах Передкарпат-

ського прогину та фронтальної 
частини Карпатської покривно-на-

сувної споруди. 
— У фундаменті Передкарпат-

ського прогину дослідження вия-

вили низку крутих розломів, най-

більш амплітудний з яких і є, на 
нашу думку, шляхом міграції гли-

бинних флюїдів, які відіграють осо-

бливу роль у формуванні нафтога-

зоносних басейнів, — зауважила 
Ганна Муровська.  

Також вона додала, що над зо-

ною зчленування різних за віком 
та розвитком структурних оди-

ниць, котрі лежать у фундамен-

ті Карпат, за 600 мільйонів років 
сформувався тришаровий осадо-

вий басейн, який сягає глибини 
близько  20 кілометрів і може бути 
потенційним джерелом нафти та 
газу, і з якого здійснюється мігра-

ція газів та флюїдів у більш поверх-

неві горизонти. 
Ганна Муровська також розпо-

віла про співвідношення родовищ 
покладів нафти та газу з гравіта-

ційним полем. Зокрема, ці покла-

ди збігаються з від’ємною гравіта-

ційною аномалією. «Ця аномалія 
свідчить, що земна кора й осадові 
шари в цьому районі розущільнені, 

— додала науковиця. — Це означає, 
що ці шари можуть бути резервуа-

рами флюїдів та вуглеводнів». 
Щодо Закарпатського прогину, 

то тут науковці досліджують зони 
зниженої швидкості у земній корі 

— це характерна риса його будови.  
«І хоча в межах прогину відомо про 
чотири невеликих родовища мета-

ну, проте наші дослідження дають 
змогу стверджувати про його висо-

кий вуглеводневий потенціал, осо-

бливо на глибинних рівнях (5–17 
км), які можуть бути потужними 
резервуарами вуглеводнів», — зау-

важила Ганна Муровська.   
Причорноморсько-Кримська на-

фтогазоносна провінція є найменш 
освоєною і найбільш перспектив-

ною. Вона охоплює Західне та Пів-

нічне Причорномор’я, Північне 
Приазов’я, українські зони Чорно-

го та Азовського морів. 
Як констатувала доповідачка, за-

хоплення росією основної части-

ни Азово-Чорноморського регіону, 
найбільшого за площею, з найбіль-

шими нерозвіданими запасами — 
це величезна втрата для України, а 
основні геопошукові роботи доціль-

но відтермінувати до закінчення 
війни.  

— Локалізація родовищ Причор-

номорсько-Кримської нафтогазо-

носної області також корелюєть-

ся з зонами глибинних розломів, 
— зауважила Ганна Муровська. — 
Більшість родовищ нафти та га-

зу розташовано в зоні зчленуван-

ня древньої Східноєвропейської та 
молодої Скіфської платформ. Ця зо-

на контакту має складний харак-

тер. Це розгалужена система розло-

мів, западин, валів. Розломи слугу-

ють шляхами міграції глибинних 
флюїдів, а структури осадового чох-

ла — пастками для скупчення газу 
й нафти. 

Підсумовуючи, доповідачка зау-

важила, що розміщення покладів 
нафти й газу Карпатського та Чор-

номорського регіонів пов’язані як 
зі структурою верхнього осадового 
шару, так і з глибинними розлома-

ми, які сягають мантії Землі. Най-

більш перспективним об’єктом по-

дальшого дослідження методами 
глибинної геофізики, на думку на-

уковців, видається Закарпатський 
прогин, де зони зниженої швидко-

сті та пористості спостерігаються, 
починаючи з глибини 5 км. Щодо 
Азово-Чорноморського регіону, то 
з метою раціонального плануван-

ня робіт з вивчення його нафтога-

зоносності в недалекому майбут-

ньому слід провести інтерпрета-

цію наявних геолого-геофізичних 
матеріалів. 

На думку головного наукового 
співробітника Інституту геологіч-

них наук НАНУ академіка Олексан-

дра Лукіна, інформацію, яку наве-

дено в доповіді, можна розгляда-

ти як незалежне підтвердження 
потужного вуглеводневого потен-

ціалу, який характерний для всіх 
трьох регіонів. Також академік за-

уважив, що найбільш важливий 
результат у світлі практичної на-

фтогазоносності отримано в Дні-
провсько-Донецькій нафтогазонос-

ній області, де відкрито близько 50 
родовищ з покладами на глибинах 
від 5,5 до 6,5 км.

«Найбільш актуальною пробле-

мою є виділення, зокрема на під-

ставі даних глибинної геофізики, 
зон інтенсивного газонакопичен-

ня, які характерні для всіх трьох ре-

гіонів», — додав академік Лукін.   
— Неодноразові повідомлення в 

науковій літературі нашого провід-

ного вченого в галузі нафтогазової 
геології Олександра Лукіна засвід-

чують, що основним напрямком 
робіт у контексті швидкого наро-

щування розвіданих запасів нафти 
й газу має бути освоєння великих 
глибин (5,5–6 км) у межах відомих 
нафтогазоносних провінцій Укра-

їни, — зауважив президент НАН 
академік Анатолій Загородній. — 
Ця думка знаходить теоретичне 
підтвердження й у дослідженнях, 
про які розповіла Ганна Муровська. 

Президент НАН переконаний, що  
для науковців академії є великий 
потенціал у дослідженнях покладів 
вуглеводнів на великих глибинах. 
Але навіть попри те, що об’єктивні 
обставини не дають державі мож-

ливості розвивати видобуток і зна-

ходити нові джерела нафти й газу, 
про дослідження, які виконано в Ін-

ституті геофізики, потрібно говори-

ти на всіх рівнях, доводити їхні ре-

зультати до органів влади, а також 
— надавати рекомендації щодо їх-

нього можливого використання.   

Підготував Дмитро ШУЛІКІН
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