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ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ 
ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
2 липня 2014 року  

Забезпечення України власним • 
природним газом (проблемні 
аспекти) (доповідач — академік 
НАН України О.Ю. Лукін)

Про створення ядерної установки • 
«Джерело нейтронів, засноване на 
підкритичній збірці» (доповідач — 
академік НАН України 
І.М. Карнаухов)

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

Кадрові та поточні питання• 

На засіданні Президії HAH України 2 липня 2014 р. члени Пре-
зидії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь 
голови наукової ради з проблеми «Походження нафти і газу» 
академіка НАН України Олександра Юхимовича Лукіна «За-
безпечення України власним природним газом (проблемні ас-
пекти)» (докладніше див. с. 16).

У доповіді було зазначено, що починаючи з середини мину-
лого століття оцінки світових ресурсів нафти і особливо газу 
невпинно зростали, а за останні п’ять років відбулася справжня 
революція в експертному оцінюванні ресурсів природних вуг-
леводнів. Усього чверть віку тому були поширені уявлення про 
виснаження їх запасів у першій половині ХХІ ст. Сьогодні, за 
неофіційними даними, ресурси природного газу у світі оціню-
ють уже в 1000 трлн м3. Лише у двох найбільших родовищах 
світу (на території Катару та Ірану і в Туркменії) зосереджено 
близько 50 трлн м3 вільного газу. Настала «газова ера» і власним 
видобутком цього енергетичного ресурсу тепер переймаються 
навіть ті країни, які ніколи раніше цим не займалися. На жаль, 
Україна опинилася осторонь нинішнього газового «буму».

У середині 70-х років минулого століття річний обсяг видобу-
вання природного газу в Україні становив близько 70 млрд м3, 
що відповідало майже чверті газовидобутку колишнього СРСР. 
У цей період відкривалися нові запаси газу на сході України, 
розроблялися нові поклади в західному регіоні, інтенсифіку-
валася експлуатація старих нафтогазових родовищ. Однак у 
подальші роки спостерігалося значне падіння обсягів видобу-
вання природного газу до 20 млрд м3 і навіть нижче. Всупереч 
уявленням, поширеним у різних суспільних колах, занепад по-
тужного вітчизняного паливно-енергетичного комплексу зу-
мовлений не виснаженням надр, а значним зменшенням обся-
гів буріння і сейсморозвідки, розбалансуванням геологорозві-
дувального та газовидобувного процесів, а також скороченням 
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• породами кристалічного фундаменту наф-
тогазоносних осадових басейнів;

• різноманітними нетрадиційними (слан-
цевий та центральнобасейновий газ, метан ву-
гільних пластів) та альтернативними (метан, 
розчинений у підземних водах, газогідрати 
Чорного моря) джерелами природного газу.

Слід підкреслити особливу роль академіч-
них досліджень, оскільки саме в установах 
НАН України збереглося певне коло відповід-
них фахівців (геологів, геофізиків, геохіміків, 
технологів, матеріалознавців, фахівців у галузі 
економіки), що мають бути задіяними в про-
цесі вирішення проблем забезпечення нашої 
держави власним природним газом.

Ураховуючи сьогоднішній надзвичайний 
стан із забезпечення природним газом в Укра-
їні, важливість і специфіку нафтогазової про-
мисловості, яка фактично є єдиним технологіч-
ним циклом від пошуків та розвідки родовищ 
до видобування газу і нафти, необхідно подо-
лати відомчу розпорошеність геологорозвіду-
вальних, видобувних і наукових підприємств 
та відродити українську нафтогазогеологіч-
ну школу й геологорозвідувальну галузь, без 
успішної роботи якої неможливо забезпечити 
енергетичну незалежність України. Це єдиний 
шлях до відновлення вітчизняного паливно-
енергетичного комплексу, альтернативи якому 
немає. В іншому випадку наша держава прире-
чена на постійну енергетичну залежність з усі-
ма економічними та політичними наслідками.

В обговоренні доповіді взяли участь академік 
НАН України Б.Є. Патон, директор Інституту 
геологічних наук НАН України академік НАН 
України П.Ф. Гожик, головний геолог Держав-
ного геофізичного підприємства «Укргеофізи-
ка» О.Г. Цьоха, начальник відділу Департамен-
ту з видобування газу та нафти НАК «Нафтогаз 
України» П.М. Чепіль, заступник академіка-
секретаря Відділення фізико-технічних про-
блем енергетики НАН України академік НАН 
України І.М. Карп, голова Північно-східного 
наукового центру НАН України академік НАН 
України В.П. Семиноженко.

У виступах було зазначено, що питання роз-
роблення та освоєння ресурсів природного 

Виступ академіка НАН України О.Ю. Лукіна

кількості фахівців у сфері нафтогазової геоло-
гії та нафтогазодобування. За прогнозами спе-
ціалістів, без залучення інвестицій та відпо-
відного збільшення обсягів сейсморозвідки і 
буріння видобуток газу в Україні зменшувати-
меться й надалі і через 2—3 роки становитиме 
14—15 млрд м3.

Водночас в умовах, що аж ніяк не сприя-
ють вивченню і освоєнню надр, фахівці НАН 
України продовжували дослідження, результа-
ти яких переконливо свідчать про те, що, не-
зважаючи на інтенсивне видобування нафти і 
газу за радянських часів, надра України мають 
потужний вуглеводневий, зокрема газовий, 
потенціал. З огляду на стрімке зростання ролі 
природного газу як енергоносія у світі, нехту-
вати цим потенціалом неприпустимо.

Наявні в надрах України розвідані запаси та 
прогнозні ресурси природного газу за належ-
ної організації геологорозвідувальних робіт 
під кваліфікованим науковим супроводом да-
дуть змогу забезпечити стабілізацію та подаль-
ше нарощування обсягів власного газовидо-
бування. Основні напрями розвитку освоєння 
вуглеводнево-газового потенціалу українських 
надр пов’язані з:

• великими (понад 5 км) глибинами буріння;
• різновіковими рифогенно-карбонатними 

комплексами;
• неантиклінальними та комбінованими 

пастками;
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газу належать до першорядних завдань, які в 
нинішніх складних для України умовах стоять 
перед наукою та промисловістю. Газовий по-
тенціал вітчизняних надр поряд зі звичайними 
родовищами має багато нетрадиційних і аль-
тернативних джерел природного газу.

Ефективне розроблення зазначених ресур-
сів можливо здійснити лише у тісній співпраці 
підприємств нафтогазодобувної галузі з уста-
новами НАН України та Івано-Франківським 
національним технічним університетом нафти 
і газу, які мають необхідний для цього науко-
вий і кадровий потенціал. 

Залучення представників наукової сфери 
потрібне не лише для вирішення питань на-
рощування видобування природного газу, а й 
для розв’язання проблем надійного та безпе-
ребійного функціонування газотранспортної 
системи України. До речі, саме з цього питан-
ня 26 червня 2014 р. з ініціативи НАН Укра-
їни було проведено круглий стіл за участю 
представників НАК «Нафтогаз України», ПАТ 
«Укртрансгаз», а також фахівців установ НАН 
України та Івано-Франківського національно-
го технічного університету нафти і газу.

Істотного прогресу в забезпеченні України 
власним природним газом можна досягти за 
належної концентрації науково-виробничих 
і фінансових потужностей. Зокрема, наукове 
обґрунтування перспектив нафтогазоноснос-
ті надр України можуть здійснювати наукові 
установи, підпорядковані НАН України та 
профільним міністерствам, а проведення гео-
логорозвідувальних робіт на базі прогнозів та 
висновків учених слід покласти на підприєм-
ства, які можуть залучати як державні, так і 
приватні інвестиції.

За підсумками заслуханої доповіді та її об-
говорення Президія НАН України ухвалила 
відповідний проект постанови.

*  *  *
Далі учасники засідання заслухали науко-

ву доповідь заступника генерального дирек-
тора Національного наукового центру «Хар-
ківський фізико-технічний інститут» (ННЦ 
ХФТІ) академіка НАН України Івана Михай-

ловича Карнаухова про створення ядерної 
установки «Джерело нейтронів, засноване на 
підкритичній збірці» (докладніше див. с. 23).

У доповіді йшлося про те, що сучасна ядер-
на енергетика відіграє і відіграватиме надалі 
значну роль в енергетичному балансі держа-
ви. Для її сталого розвитку необхідне засто-
сування сучасних ядерних технологій, серед 
яких одне з чільних місць посідає новий клас 
установок — підкритичні збірки, що керуються 
прискорювачами. Пропозиції щодо викорис-
тання їх як засобу підвищення безпеки ядерної 
енергетики висловлювалися ще в середині 50-х 
років минулого століття, однак впровадження 
таких систем стримувалося через відсутність 
потужних прискорювачів заряджених части-
нок — так званих «драйверів» підкритичних 
збірок. Сьогодні розроблення і дослідження 
таких систем активно здійснюються у науко-
вих центрах багатьох країн світу — Європей-
ського Союзу, США, Росії, Японії, Китаю, Пів-
денної Кореї, Індії, Білорусі. Україна, зокрема 
ННЦ ХФТІ, також зробила значний внесок у 
розвиток цього напряму.

У 2008 р. в рамках програми Глобального 
партнерства в ядерній енергетиці розпочала-
ся співпраця ННЦ ХФТІ з Аргонською націо-
нальною лабораторією (США) з метою розро-
блення концептуального проекту ядерної до-
слідницької установки «Джерело нейтронів, 
засноване на підкритичній збірці, що керу-

Виступ академіка НАН України І.М. Карнаухова
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установки «Джерело нейтронів» необхідне до-
даткове залучення потенціалу установ та орга-
нізацій НАН України, міністерств і відомств 
відповідного профілю.

В обговоренні доповіді взяли участь ака-
демік НАН України Б.Є. Патон, заступник 
директора з експлуатації АЕС Національної 
атомної енергогенеруючої компанії «Енерго-
атом» М.С. Зарицький, заступник директо-
ра Державного науково-технічного центру з 
ядерної та радіаційної безпеки Держатомре-
гулювання України та НАН України А.В. Но-
совський, генеральний директор ННЦ ХФТІ, 
академік-секретар Відділення ядерної фізики 
та енергетики НАН України академік НАН 
України І.М. Неклюдов, голова ради директо-
рів Науково-технологічного комплексу «Ін-
ститут монокристалів» академік НАН України 
В.П. Семиноженко.

У виступах було зазначено, що розроблен-
ня проекту установки «Джерело нейтронів», 
яке фахівці ННЦ ХФТІ здійснювали спільно 
з американськими колегами з Аргонської на-
ціональної лабораторії, є гарним прикладом 
ефективного міжнародного наукового співро-
бітництва. Успішне завершення будівництва і 
введення в експлуатацію цієї установки дасть 
змогу створити в ННЦ ХФТІ сучасну базу для 
проведення фундаментальних і прикладних 
досліджень, а також для підготовки фахівців 
у галузі використання ядерної енергії. Врахо-
вуючи великий перелік досліджень, які можна 
виконувати із застосуванням «Джерела ней-
тронів», дуже важливим стає залучення до їх 
реалізації наукових установ не лише України, 
а й інших країн світу та міжнародних наукових 
організацій. Особливої уваги потребує також 
виробництво різноманітного асортименту ме-
дичних радіоізотопів для діагностики і терапії 
онкологічних захворювань.

За підсумками заслуханої доповіді та її об-
говорення Президія НАН України ухвалила 
відповідний проект постанови.

*  *  *
Президія НАН України схвалила рішення 

НАН України, НАН Білорусі та АН Молдо-

ється лінійним прискорювачем електронів». 
Споруджувати установку почали у 2011 р. від-
повідно до положень Меморандуму про взає-
морозуміння між Урядом Сполучених Штатів 
Америки та Урядом України щодо співробіт-
ництва з питань ядерної безпеки, підписано-
го 26 вересня 2011 р. Закупівля і постачання 
обладнання, надання послуг здійснюються за 
контрактами згідно із зобов’язаннями США 
щодо будівництва і введення установки в екс-
плуатацію.

ННЦ ХФТІ як замовник будівництва та 
експлуатуюча організація виконав усі етапи 
спорудження ядерної установки «Джерело 
нейтронів». У 2014 р. реалізація цього проек-
ту перейшла у завершальну стадію — на май-
данчику установки завершено всі будівельні 
роботи, здійснюються монтаж та пусконалаго-
джувальні роботи щодо основного обладнан-
ня, розробляється необхідна експлуатаційна і 
технічна документація. Залишилося виконати 
заключні етапи проекту з введення установки 
в експлуатацію, а саме: провести комплексні 
випробування всього устаткування і здійснити 
фізичний пуск установки.

Уведення в експлуатацію ядерної установ-
ки «Джерело нейтронів» стане запорукою 
створення сучасної експериментальної бази в 
ННЦ ХФТІ для проведення досліджень з ней-
тронами в галузі радіаційної медицини, радіа-
ційного матеріалознавства, виробництва ізото-
пів, ядерної фізики та енергетики, нанотехно-
логій, фізики конденсованого стану речовини, 
молекулярної біології. Крім того, сама ядерна 
установка буде об’єктом досліджень як прооб-
раз нових безпечних джерел енергії на основі 
підкритичних систем. Планується використо-
вувати установку як базу для підготовки ка-
дрів вищої кваліфікації та стажування фахів-
ців, що працюють у галузі ядерної енергетики, 
а також для проведення занять зі студентами 
вищих навчальних закладів з метою набуття 
ними практичних навичок і культури безпеки 
під час роботи на ядерних установках.

Для успішної реалізації запропонованих на-
прямів фундаментальних і прикладних дослі-
джень на експериментальних каналах ядерної 
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ви від 28.03.2014 р. про присудження премій 
академій наук України, Білорусі і Молдови за 
видатні наукові результати, отримані при ви-
конанні спільних науково-дослідних робіт. 
Премії присуджено за такі цикли робіт: 

• «Воздействие антропогенных факторов на 
водные экосистемы в условиях изменений кли-
мата»; автори — В.Д. Романенко, О.О. Про-
тасов, А.А. Сілаєва, В.І. Осадчий (Україна); 
В.П. Семенченко, В.М. Корнєєв (Білорусь);

• «Полупроводниковые материалы и нано-
структуры для фотоники и сенсорики»; авто-
ри — М.Я. Валах, Д.В. Корбутяк (Україна); 
С.В. Гапоненко, С.Я. Прислопський (Біло-
русь); І.М. Тигіняну, В.В. Урсакі (Молдова);

• «Ведущие факторы брачности и рождае-
мости в Украине и Республике Молдова»; авто-
ри — І.О. Курило, С.Ю. Аксьонова, Л.І. Слю-
сар, Т.М. Гаращенко (Україна); О.О. Гагауз, 
М. Бучучану-Врабіє (Молдова).

Потім Президія НАН України заслуха-
ла питання про започаткування цільової 
комплексної програми фундаментальних 
досліджень НАН України «Фундаментальні 
проблеми створення нових наноматеріалів і 
нанотехнологій» на 2015—2019 рр., затвер-
дила концепцію Програми та призначила її 
керівником академіка НАН України А.Г. На-
умовця.

Члени Президії НАН України заслухали та-
кож інформацію про перейменування Одесь-
кого філіалу Інституту біології південних мо-
рів ім. О.О. Ковалевського НАН України на 
Державну установу «Інститут морської біоло-
гії НАН України».

Далі Президія НАН України, заслухавши 
інформацію про підготовку та видання ака-
демічної «Франківської енциклопедії», по-
становила: збільшити обсяг «Франківської 
енциклопедії» з 5 до 7 томів; продовжити 
термін підготовки до видання цього проекту 
до 2020 р.; визначити головною установою-
виконавцем проекту починаючи з 2015 р. 
Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН 
України; призначити науковим керівником 
проекту академіка НАН України М.Г. Жу-
линського.

*  *  *
Крім того, Президія НАН України ухвалила 

низку організаційних і кадрових рішень.

Затверджено:
• кандидата технічних наук Бєгуна Василя Васи-

льовича на посаді завідувача відділу інтегрованих ав-
томатизованих систем спеціального призначення Ін-
ституту проблем математичних машин і систем НАН 
України;

• члена-кореспондента НАН України Говоруна 
Дмитра Миколайовича на посаді заступника директо-
ра з наукової роботи Інституту молекулярної біології і 
генетики НАН України;

• члена-кореспондента НАН України Тукала Ми-
хайла Арсентійовича на посаді заступника директора 
з наукової роботи Інституту молекулярної біології і 
генетики НАН України;

• кандидата біологічних наук Корпана Ярослава 
Ізидоровича на посаді заступника директора з науко-
вої роботи Інституту молекулярної біології і генетики 
НАН України;

• кандидата технічних наук Морозова Юрія Пе-
тровича на посаді завідувача відділу геотермальної 
енергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН 
України;

• кандидата біологічних наук Міщук Яніну Рому-
альдівну на посаді ученого секретаря Інституту моле-
кулярної біології і генетики НАН України;

• доктора історичних наук Борисенко Валенти-
ну Кирилівну на посаді завідувача відділу архівних 
наукових фондів рукописів та фонозаписів Інститу-
ту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М.Т. Рильського НАН України.

Відзнакою НАН України «За наукові досягнення» 
нагороджено:

• провідного наукового співробітника Інститу-
ту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України 
доктора технічних наук, професора Максимову Світ-
лану Василівну за багатолітню плідну працю вченого-
матеріалознавця та вагомі творчі здобутки в науко-
вому дослідженні фізико-хімічних процесів паяння і 
з’єднання новітніх перспективних матеріалів.

Відзнакою НАН України «За підготовку наукової 
зміни» нагороджено:

• радника при дирекції Інституту геохімії, міне-
ралогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН 
України академіка НАН України Щербака Миколу 
Петровича за багатолітню плідну наукову і науково-
організаційну працю, вагомий особистий внесок у 
розвиток вітчизняної геологічної науки та підготовку 
висококваліфікованих наукових кадрів — фахівців у 
галузі геології;
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• провідного наукового співробітника Інституту 
ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України доктора 
біологічних наук, професора Паламар-Мордвинцеву 
Галину Михайлівну за багатолітню плідну працю 
вченого-альголога, вагомі здобутки у професійній ді-
яльності та значний особистий внесок у підготовку ви-
сококваліфікованих фахівців у галузі біології.

Відзнакою НАН України «За професійні здобут-
ки» нагороджено:

• старшого наукового співробітника Інституту ра-
діофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН Украї-
ни доктора фізико-математичних наук, професора Ки-
риченка Олександра Яковича за багатолітню плідну 
наукову, науково-організаційну і педагогічну працю та 
вагомі творчі здобутки у галузі радіофізики і електро-
ніки;

• провідного наукового співробітника Інституту 
фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України 
доктора хімічних наук, професора Лампеку Ярослава 
Дмитровича за багатолітню плідну наукову, науково-
організаційну і педагогічну працю та вагомий особис-
тий внесок у розвиток наукових досліджень у галузі 
фізико-неорганічної хімії координаційних сполук;

• провідного наукового співробітника Інституту лі-
тератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України доктора фі-
лологічних наук Денисову Тамару Наумівну за бага-
толітню плідну наукову працю та вагомий особистий 
внесок у розвиток вітчизняного літературознавства.

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

• старшого наукового співробітника Інституту ра-
діофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН Укра-
їни доктора фізико-математичних наук, професора 
Ніколаєнка Олександра Павловича за багатолітню 
плідну наукову, науково-організаційну і педагогічну 
працю та вагомий особистий внесок у розроблення 
та застосування сучасних радіофізичних методів для 
вивчення навколишнього середовища і природних ат-
мосферних явищ;

• провідного наукового редактора наукової редакції 
Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України 
Найдюк Галину Григорівну за багатолітню сумлінну і 
плідну працю та вагомі здобутки у професійній діяль-
ності.

Подякою НАН України відзначено:
• доцента Київського державного інституту де ко ра-

тивно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла 
Бойчука заслуженого діяча мистецтв України Федіче-
ва Валерія Семеновича за створення меморіальної до-
шки на честь творця першого в Україні та континен-
тальній Європі електронного комп’ютера академіка 
НАН України Лебедєва Сергія Олексійовича та ваго-
мий особистий внесок у вшанування його пам’яті.

За матеріалами засідання
підготувала О.О. МЕЛЕЖИК


