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Учасники засідання Президії НАН України заслухали допо-
відь директора Інституту космічних досліджень НАН Украї-
ни та ДКА України доктора фізико-математичних наук Оле-
га Павловича Федорова на тему «Про стан та перспективи 
досліджень близького космосу», в якій ішлося про важли-
вість фундаментальних досліджень з фізики сонячно-земних 
зв’язків, діагностики поточного стану і прогнозування косміч-
ної погоди, створення наземно-космічної системи іоносферних 
спостережень за природними і техногенними збуреннями (див. 
с. 33).

Дослідження космічної погоди є однією з найважливіших 
науково-технічних проблем ХХI ст., оскільки стан навколиш-
нього природного середовища, а також велика кількість сучас-
них технологічних систем критично залежать від космічної 
погоди. У довгостроковій перспективі такі дослідження мають 
забезпечити прогноз стану геокосмосу в режимі реального часу 
та великомасштабну візуалізацію його характеристик. Плаз-
мова оболонка Землі є чутливим індикатором, що реагує на 
потужні процеси енерговиділення біля поверхні Землі як при-
родного, так і техногенного походження. Зокрема, на сьогодні 
накопичено велику кількість свідчень впливу проявів прові-
сників приземних катастроф на іоносферні висоти. Перевірити 
прогностичні можливості іоносферного відгуку на такі явища 
дозволить систематичний супутниковий моніторинг. 

В Україні історично склалася наукова школа з дослідження 
космічної погоди, представники якої брали участь у підготовці 
та здійсненні низки наземно-космічних експериментів, серед 
яких слід відзначити міжнародні проекти «Інтербол», «Чибіс», 
«Обстановка», «Резонанс». В останні роки українські фахів-
ці ініціювали виконання міжнародного космічного проекту 
«Іоно сат». Його метою є забезпечення моніторингу просторо-
вого розподілу характеристик електромагнітних параметрів 
навколоземної плазми для контролю та прогнозування стану 



ISSN 0372-6436. Вісн. НАН України, 2014, № 4 21

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ

космічної погоди, а також діагностики при-
родних і техногенних катастрофічних явищ (у 
тому числі пошуку відгуків у іоносфері на чин-
ники, що передують землетрусам). Завдяки 
багатопозиційній схемі вимірювань проекту 
«Іоносат» передбачено створення масштабної 
бази даних для перевірки й удосконалення мо-
дельних уявлень щодо структури іоносфери.

Розробленню проекту «Іоносат» переду-
вала низка підготовчих заходів. Зокрема, під 
керівництвом українських учених у 2005 р. 
за участю науковців із Росії, Франції, Вели-
кої Британії на борту КА «Січ-1М» проведе-
но космічний експеримент «Варіант» з дослі-
дження електромагнітних полів та струмів у 
іоносферній плазмі. Крім того, було виконано 
космічний експеримент «Потенціал» на борту 
супутника дистанційного зондування Землі 
«Січ-2» (запущений у 2011 р.), створено базу 
даних, здійснено аналіз космічної погоди.

З 2012 р. українські вчені, зокрема фахівці 
Інституту космічних досліджень НАН Украї-
ни і ДКА України та його Львівського центру, 
беруть участь у двох проектах Сьомої рамко-
вої програми ЄС, що передбачають досліджен-
ня та розроблення інформаційних сервісів для 
прогнозування космічної погоди. У рамках 
російських проектів «Обстановка» (на бор-
ту МКС) та «Чибіс» за участю українських 
фахівців планується провести дослідження 
електромагнітних характеристик ближнього 
космосу. 

На 2014 р. заплановано виконання першої 
стадії проекту, а саме «Іоносат-Мікро», на бор-
ту українського мікросупутника. 

Наукова програма проекту «Іоносат» об-
говорювалася на багатьох наукових конфе-
ренціях та круглих столах. Великий інтерес 
до участі у проекті виявляли науковці з Росії, 
Казахстану, Польщі, Норвегії, Китаю та інших 
країн. Зважаючи на це, здійснення космічного 
проекту «Іоносат» дасть можливість підвищи-
ти престиж вітчизняної науки у світі та забез-
печити тіснішу інтеграцію українських учених 
до світової системи розподілу наукових кос-
мічних досліджень, а експериментам надасть 
інвестиційної привабливості.

Відповідно до заходів Загальнодержавної 
цільової науково-технічної космічної програ-
ми України на 2013—2017 рр. заплановано про-
ведення досліджень у рамках виконання Дов-
гострокової програми російсько-українських 
наукових досліджень та експериментів на бор-
ту російського сегмента Міжнародної косміч-
ної станції. Проект рішення щодо виконання 
цієї міжнародної програми наразі узгоджуєть-
ся космічними агентствами обох країн. Перші 
дослідження вже розпочалися, зокрема експе-
римент «Обстановка», спрямований на вив-
чен ня плазмового оточення станції. Продов-
ження цих досліджень заплановано в експери-
ментах «Обстановка-2» і «Трабант». Крім того, 
плануються матеріалознавчі дослідження («Мор-
фос», «Тертя») та низка досліджень у галузі 
наук про життя. 

В обговоренні доповіді взяли участь акаде-
мік НАН України Б.Є. Патон, заступник голо-
ви Державного космічного агентства України 
С.О. Засуха, головний конструктор і началь-
ник проектно-конструкторського бюро кос-
мічних апаратів, систем вимірювань і теле-
комунікацій КБ-3 Державного підприємства 
КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля О.Л. Макаров, 
директор Інституту програмних систем HAH 
України, заступник академіка-секретаря Від-
ділення інформатики НАН України академік 
НАН України П.І. Андон.

Доповідь доктора фізико-математичних наук
 Олега Павловича Федорова
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У виступах було зазначено, що участь укра-
їнських науковців у міжнародних космічних 
проектах з дослідження природи сонячно-
земних зв’язків є актуальним і важливим пи-
танням, оскільки охоплює широке коло не 
лише фундаментальних, а й прикладних за-
вдань, наприклад із розроблення і створення 
відповідної наукової апаратури. Фахівці ака-
демічних установ, зокрема Головної астроно-
мічної обсерваторії, Радіоастрономічного ін-
ституту, інститутів іоносфери, космічних до-
сліджень, а також Київського і Харківського 
національних університетів мають багаторіч-
ний досвід, потужний потенціал засобів та ши-
року мережу центрів дослідження ближнього 
космосу. Впродовж 15 років вони тісно співп-
рацюють з ученими Росії, Великої Британії, 
Франції, Польщі у виконанні космічних експе-
риментів. Один з важливих прикладних аспек-
тів цього проекту полягає у діагностиці іонос-
ферних проявів космічної погоди. Було під-
креслено важливість моніторингу космічної 
погоди, яка підтверджується включенням його 
до європейської програми оповіщення в інтер-
есах безпеки. Цікавою є також перспектива 
створення й підтримання регіональних моде-
лей іоносфери для систем навігації.

Президія НАН України наголосила, що не-
обхідно докласти всіх зусиль для подальшого 
розвитку робіт з дослідження ближнього кос-
мосу та практичного застосування отриманих 
результатів і просити ДКА України взяти від-
повідні зобов’язання, спрямовані на виконання 
завдань, що стоять перед Інститутом космічних 
досліджень НАН України та ДКА України.

*  *  *
Далі члени Президії НАН України та запро-

шені заслухали інформацію академіка-сек ре-
таря Відділення біохімії, фізіології і молеку-
лярної біології НАН України академіка Сергія 
Васильовича Комісаренка про результати роз-
гляду на розширеному засіданні бюро Відді-
лення звіту про наукову та науково-ор га ні за-
ційну діяльність Інституту проблем кріобіо-
логії і кріомедицини НАН України за 2007—
2013 рр. 

Серед найважливіших результатів фунда-
ментальних і прикладних досліджень Інституту 
доповідач підкреслив установлення механізму 
впливу нанокомпозитних покриттів на основі 
оксидних, алмазоподібних нанокристалічних 
шарів з різною мікроархітектонікою на регу-
ляцію функціонального статусу мезенхімаль-
них стовбурових клітин. Виявлено здатність 
деяких оксидних покриттів до селективного 
збагачення культури кісткового мозку мезен-
хімальними стовбуровими клітинами. Взагалі 
у своїй діяльності Інститут багато уваги приді-
ляє вивченню стовбурових клітин. 

Досліджено і розроблено багатокомпонент-
ні кріозахисні середовища для заморожування 
різних компонентів крові, що є дуже важливим 
з огляду на вкрай незадовільний стан зберіган-
ня крові в Україні. 

При Інституті успішно функціонує низько-
температурний банк біологічних об’єктів, який 
у 2002 р. було внесено до Державного реєстру 
наукових об’єктів, що становлять національне 
надбання. На зберіганні в кріобанку перебуває 
близько 34 тис. одиниць біологічних зразків, 
кріоконсервована сперма промислових і зни-
каючих видів риб Східного регіону, Київської 
області та Чорного моря. 

Уже протягом 15 років при Інституті працює 
міжнародна кафедра кріобіології ЮНЕСКО, 
яку започаткував ще Валентин Іванович Гри-
щенко. До її роботи залучено висококваліфіко-
вані наукові кадри, серед яких є визнані світові 
авторитети в цій галузі, іноземні члени НАН 
України. 

Розширене бюро Відділення відзначило 
також ефективну роботу із захисту прав ін-
телектуальної власності. Інститут посів третє 
місце з винахідницької роботи серед установ 
НАН України, а директору Інституту академі-
ку НАН України А.М. Гольцеву в 2011 р. було 
присвоєно звання «Винахідник року». 

Важливо, що, відповідно до тенденцій роз-
витку сучасної біології, значна кількість дослі-
джень Інституту виконується на міждисциплі-
нарному рівні із залученням сучасних знань з 
біохімії, біофізики, імунології, біоорганічної 
хімії, фізичної хімії, фізики тощо.
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Водночас, згідно із зауваженнями комісії з 
перевірки діяльності Інституту, в роботі уста-
нови є певні недоліки та невирішені проблеми. 
Так, недостатнім є обсяг залучення коштів за 
рахунок виконання контрактів і грантів, поза-
бюджетні надходження в середньому щороку 
становили лише 3,4 % від загального обсягу 
фінансування, проте останнім часом ситуація 
змінилася на краще. Потребує вдосконалення 
структура Інституту, неефективно працює і має 
фінансову заборгованість СКТБ з дослідним 
виробництвом. Захист дисертацій відбуваєть-
ся з недотриманням запланованих термінів. 
Слід також істотно поліпшити матеріально-
технічну базу установи, особливо це стосуєть-
ся сучасного обладнання.

*  *  *
Президія НАН України заслухала також ін-

формацію про відзначення 100-річчя від дня 
народження академіка О.І. Кухтенка; про ор-
ганізацію роботи з підготовки та випуску ака-
демічного тлумачного «Словника української 
мови» в 20 томах; про затвердження планів 
підготовки та випуску видань за державним 
замовленням на підготовку та випуск видавни-
чої продукції за напрямом «наукові видання» 
видавництвами НАН України у 2014 р.

*  *  *
Крім того, Президія НАН України ухвалила 

низку організаційних і кадрових рішень.

Затверджено:
• доктора технічних наук Молчанова Олександра 

Миколайовича на посаді заступника директора з на-
укової роботи Інституту фізики гірничих процесів 
НАН України;

• члена-кореспондента НАН України Молодкіна 
Вадима Борисовича на посаді головного наукового 
співробітника Інституту металофізики ім. Г.В. Кур-
дю мо ва НАН України, звільнивши його за власним 
бажанням з посади завідувача відділу теорії твердо го 
тіла.

Відзнакою НАН України «За підготовку наукової 
зміни» нагороджено:

• завідувача відділу Інституту технічної теплофізи-
ки НАН України члена-кореспондента НАН України 
Бабака Віталія Павловича за багатолітню плідну пра-
цю вченого і педагога, вагомі творчі здобутки та осо-
бистий внесок у підготовку наукових кадрів.

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

• старшого наукового співробітника Наукового 
центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту 
геологічних наук НАН України Архіпова Олексан-
дра Івановича за багаторічну сумлінну працю, вагомі 
професійні здобутки та з нагоди 70-річчя від дня на-
родження;

• головного наукового співробітника Інституту лі-
тератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України доктора фі-
лологічних наук, професора Сиваченко Галину Мико-
лаївну за багатолітню плідну працю вченого, педагога 
і популяризатора слов’янських літератур та особисті 
творчі здобутки у розвитку вітчизняного літературо-
знавства.


