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ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
(25 квітня 2012 року)

На черговому засіданні Президії НАН України 25 квітня 2012 року члени Президії НАН України та запрошені 
заслухали такі питання:

• Проблеми створення безпечної системи сховищ радіоактивних відходів у Чорнобильській зоні відчуження (до-
повідач — академік НАН України В.М. Шестопалов)

• Спінтроніка як новий науковий напрям на межі електроніки та магнетизму (доповідач — доктор фізико-
математичних наук В.М. Криворучко)

• Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального коміте-
ту профспілки працівників НАН України (доповідач — академік  НАН України В.Ф. Мачулін)

• Кадрові та поточні питання

На черговому засіданні Президії НАН 
України члени Президії НАН України та за-
прошені заслухали наукову доповідь акаде-
міка НАН України Вячеслава Михайловича 
Шестопалова «Проблеми створення без-
печної системи сховищ радіоактивних від-
ходів у Чорнобильській зоні відчуження». 

В обговоренні доповіді взяли участь ака-
демік НАН України Б.Є. Патон, директор 
Інституту геохімії навколишнього середови-
ща НАН та МНС України академік НАН 
України Е.В. Соботович, керівник Відділен-
ня проектування об’єктів з радіоактивними 
ядерними технологіями Інституту проблем 
безпеки атомних електростанцій НАН Украї-
ни В.М. Рудько, старший науковий співро-
бітник Інституту геологічних наук НАН Ук-
раїни кандидат фізико-математичних наук 
Д.О. Бугай.

Президія НАН України зазначила, що вже 
минає 26-й рік від часу аварії на Чорнобиль-
ській атомній електростанції. Ця найбільша 
техногенна катастрофа ХХ ст. змінила жит-
тя багатьох людей. Від неї постраждало по-
над 5 тис. населених пунктів України, Біло-
русі та Росії, а це більше 5 млн людей, серед 
яких 1 млн — діти. Забрудненою вважається 
територія у 100 тис. км2. І це лихо зачепило 
майже всі народи Європи.

Проблема поводження з радіоактивними 
відходами (РАВ) є однією з найактуальні-
ших для нашої держави у зв’язку з викорис-
танням радіоактивних матеріалів у промис-
ловості, військовій справі й науці та аварією 
на Чорнобильській АЕС у 1986 р. Її вирі-
шення — найважливіше завдання сьогоден-
ня. Нині в Україні накопичено 3,45 млн м3 
РАВ, 96% з яких мають аварійне походжен-
ня. 98% відходів є короткоіснуючими і мо-
жуть бути ізольовані в поверхневих схови-
щах, інші (довгоіснуючі РАВ, приблизно 
60 тис. м3) необхідно ізолювати у глибинно-
му геологічному сховищі. Важливо заува-
жити, що левова частка (95%) довгоісную-
чих РАВ знаходиться у Чорнобильській зоні 
відчуження.

Сьогодні в Україні є досить розгалужена 
система сховищ РАВ. Це сховища на АЕС, 
сховища шести підприємств «Радон», тим-
часове сховище об’єкта «Укриття», пункти 
захоронення РАВ «Буряківка», «Підлісний», 
ІІІ черга ЧАЕС, комплекс «Вектор», що до-
будовується, пункти тимчасової локалізації 
радіоактивних відходів.

У 2008 р. було затверджено Загальнодер-
жавну цільову екологічну програму пово-
дження з РАВ, розраховану на 10 років. У 
2009 р. прийнято стратегію поводження з 
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РАВ на 50 років із загальною сумою фінан-
сування 35,8 млрд грн. Згідно з цією страте-
гією створено фонд поводження з РАВ, який 
у 2010 р. налічував близько 549 млн грн. Од-
нак жодного заходу цей фонд не профінан-
сував. Усі роботи здійснюються за кошти 
міжнародної спільноти. Будується завод з 
переробки рідких радіоактивних відходів, 
промисловий комплекс поводження з твер-
дими радіоактивними відходами, сховища 
низько- і середньоактивних відходів «ЛОТ-3», 
ядерного палива, новий безпечний кон-
файнмент.

Ефективність національних зусиль у цій 
важливій справі знижується у зв’язку з не-
узгодженістю технічної політики, недостат-
нім і нестабільним фінансуванням, відсут-
ністю або епізодичністю підтримки науко-
вого супроводу робіт, ігноруванням науко-
вих рекомендацій і відсутністю творчого 
ефективного діалогу між проектувальника-
ми і науковими колективами. Науковці 
НАН України брали активну участь у роз-
робленні стратегій, програм, наукових і 
науково-інженерних обґрунтувань багатьох 
заходів і систем, але через мінімізацію і при-
зупинення фінансування наукового супро-
воду робіт щодо поводження з РАВ їх участь 
у цій важливій справі дедалі більше згорта-
ється. Лише у міжнародних проектах робота 
фахівців НАН України залишається важли-
вою і вагомою складовою. Слід також зазна-
чити, що й досі не розпочато систематичних 
робіт із геолого-технічного обґрунтування 
створення глибинного сховища РАВ у над-
рах, хоча активність РАВ, які повинні бути у 
ньому ізольовані, становить 99,9% активнос-
ті всіх РАВ, накопичених в Україні.

Враховуючи зазначене, Президія НАН 
України доручила Відділенням наук про 
Землю, фізико-технічних проблем енерге-
тики, ядерної фізики та енергетики, фізики і 
астрономії, хімії, біохімії, фізіології і моле-
кулярної біології, які займаються проблема-
ми РАВ, протягом 2012–2013 рр. забезпечи-
ти науковий супровід робіт, пов’язаних із 
мінімізацією наслідків аварії на ЧАЕС у 
частині виконання програми поводження з 

РАВ. Відділенню наук про Землю НАН 
України для розширення геологічного, гід-
рогеологічного, геофізичного, геодинаміч-
ного вивчення надр на систематичній основі 
потрібно започаткувати науково-до слід ни-
цькі роботи з вивчення надр зони відчужен-
ня і прилеглих територій, а також підготува-
ти пропозиції щодо створення геологічного 
сховища радіоактивних відходів у Чорно-
бильській зоні.

* * *
Далі на розгляд Президії НАН України 

було винесено наукову доповідь доктора 
фізико-математичних наук Володимира Ми-
колайовича Криворучка «Спінтроніка як 
новий науковий напрям на межі електро-
ніки і магнетизму», присвячену питанням 
становлення та світового розвитку нового 
актуального напряму фізичних наук — спі-
нової електроніки, що приходить на зміну 
напівпровідниковій електроніці, яка зна-
чною мірою вже вичерпує свої можливості 
за енергоощадністю, швидкодією та мініатю-
ризацією.

В обговоренні доповіді взяли участь 
академік НАН України Б.Є. Патон, дирек-
тор Інституту магнетизму НАН України 
та МОНмолодьспорту України академік 
НАН України В.Г. Бар’яхтар, віце-пре зи-
дент НАН України академік НАН України 
А.Г. Наумовець, академік НАН України 
В.М. Локтєв.

Було наголошено, що спінова електроніка 
(спінтроніка) як галузь науки, що вивчає 
механізми та способи керування насамперед 
спіновим, а не зарядовим станом електронів 
у твердотільних системах, поєднує можли-
вості електроніки й магнетизму й останні-
ми роками є одним із пріоритетних напря-
мів фундаментальних і технологічних дослі-
джень у багатьох країнах світу. 

Завдяки своїм можливостям спінтроніка 
приходить на зміну напівпровідниковій 
електроніці, де вже досягнута принципова 
межа щодо покращення таких важливих 
функціональних параметрів електронних 
при ладів і пристроїв, як збільшення швидко-
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дії, мініатюризація, зменшення енергоспо-
живання тощо. У спін-електронних елемен-
тах не заряд електрона, а його спін є носієм 
інформації і характеристикою, яку можна 
змінювати зовнішніми полями. Завдяки 
енер гоощадності спінтроніка вважається 
нині одним із найперспективніших напрямів 
створення принципово нових швидкодіючих 

пристроїв майбутніх інформаційних техно-
логій та керуючих систем.

Дослідження, проведені останнім часом в 
Україні та за її межами, суттєво розширили 
уявлення щодо спін-залежних процесів у 
напівпровідниках і напівпровідникових на-
ноструктурах, які є основою сучасної мікро-
електроніки. Значному зростанню кількості 
досліджень із спінтроніки сприяло втілення 
у практику пристроїв зчитування інформа-
ції, побудованих на ефекті гігантського маг-
нітоопору. Завдяки цьому вдалося, зокрема, 
на кілька порядків збільшити ємність жор-
стких дисків сучасних комп’ютерів, а також 
швидкість запису і зчитування. 

Про актуальність і значущість таких до-
сліджень свідчить той факт, що фізиків-екс-
пе риментаторів Альберта Ферта та Пітера 
Грюнберга, які зробили основоположний 
внесок у становлення цього нового напря-
му, було удостоєно Нобелівської премії 
2007 року. 

Важливими для подальшого розвитку 
спінтроніки напрямами досліджень є роз-
робка методів створення спінової поляриза-
ції носіїв струму та керування нею, інжекція 
спін-поляризованих носіїв та детектування 
спінового стану струму, створення метале-
вих та надпровідникових структур зі спін-
поляризованими нормальним і надпровід-
ним струмами, пошуки нових механізмів 
керування магнітним станом системи спін-
поляризованих електронів, вивчення магні-
торезистивних ефектів, спін-хвильових та 
спін-поворотних явищ. 

Так, у Донецькому фізико-технічному ін-
ституті ім. О.О. Галкіна НАН України про-
водять фундаментальні дослідження з маг-
нітоелектронних явищ, завдяки чому було 
передбачено невідомий раніше ефект збу-

дження змінним електричним полем мало- 
і великоамплітудних магнітних коливань. 
Науковці інституту також активно вивча-
ють спінтронні ефекти у таких наногетеро-
структурах, як феромагнітний метал/над-
провідник. Творчий доробок інституту з на-
званої тематики відображено низкою прі-
оритетних публікацій його співробітників у 
престижних міжнародних наукових видан-
нях, захистом докторських і кандидатських 
дисертацій. 

Значні досягнення з розвитку деяких пи-
тань спінтроніки як окремого напряму ма-
ють й інші установи Відділення фізики і 
астрономії НАН України. Зокрема, у Фізи-
ко-технічному інституті низьких темпера-
тур ім. Б.І. Вєркіна НАН України було до-
сліджено спін-вентильні структури, провід-
ність яких значною мірою залежить від вза-
ємної орієнтації намагніченості феромагніт-
них шарів. Відповідні магнітовпорядковані 
структури стали сьогодні базовими елемен-
тами окремих пристроїв, що працюють на 
спінтронних ефектах. 

У роботах науковців Інституту фізики 
НАН України, Інституту магнетизму НАН 
України та МОНмолодьспорту України ви-
вчалися особливості впливу міжшарового 
інтерфейсу на магнітоопір багатошарових 
та наногранульованих плівок, а також ефек-
ти гігантського спінового розщеплення у на-
півмагнітних напівпровідниках. 

Разом з тим Президія НАН України від-
значила, що дослідження з цього актуального 
напряму в Україні здійснюються недостатньо 
скоординовано, без належної консолідації 
зусиль наукових установ, у яких є значні до-
сягнення з вивчення зазначеної проблемати-
ки. При Міжвідомчій науковій раді з пробле-
ми «Фізика твердого тіла» необхідно створи-
ти підсекцію у секції «Фізика магнітних 
явищ». З метою підготовки фахівців для цьо-
го нового наукового напряму фізикам з уста-
нов НАН України разом із фізичними кафе-
драми вищих навчальних закладів доцільно 
розробити спеціальні курси та методичні по-
сібники зі спінтроніки та впровадити їх на 
фізичних факультетах університетів. 
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* * *
Крім того, Президія НАН України прийня-

ла низку організаційних і кадрових рішень.
Затверджено строком на п’ять років на поса-

дах директорів наукових установ НАН України:
по Відділенню інформатики

• доктора фізико-математичних наук Федо-
рова Олега Павловича — на посаді директора 
Інс титуту космічних досліджень НАН України 
та ДКА України;

по Відділенню наук про Землю
• академіка НАН України Руденка Леоніда 

Григоровича — на посаді директора Інституту 
географії;

• члена-кореспондента НАН України Шапаря 
Аркадія Григоровича — на посаді директора Інсти-
туту проблем природокористування та екології;

по Відділенню фізико-технічних 
проблем матеріалознавства

• академіка НАН України Большакова Вади-
ма Івановича — на посаді директора Інституту 
чорної металургії ім. З.І. Некрасова;

• доктора технічних наук Вовченка Олексан-
дра Івановича — на посаді директора Інституту 
імпульсних процесів і технологій;

по Відділенню фізико-технічних 
проблем енергетики

• академіка НАН України Кириленка Олек-
сандра Васильовича — на посаді директора Ін-
ституту електродинаміки;

по Відділенню хімії
• академіка НАН України Лебедєва Євгена 

Вікторовича — на посаді директора Інституту хі-
мії високомолекулярних сполук;

• академіка НАН України Попова Анатолія 
Федоровича — на посаді директора Інституту фі-
зико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литви-
ненка;

• академіка НАН України Андронаті Сергія 
Андрійовича — на посаді директора Фізико-хі-
міч ного інституту ім. О.В. Богатського;

• академіка НАН України Стрелка Володи-
мира Васильовича — на посаді директора Інсти-
туту сорбції та проблем ендоекології;

по Відділенню біохімії, фізіології 
та молекулярної біології

• академіка НАН України Сибірного Андрія 
Андрійовича — на посаді директора Інституту 
біології клітини;

по Відділенню економіки
• доктора економічних наук Хвесика Ми-

хайла Артемовича — на посаді директора Інсти-
туту економіки природокористування та стало-
го розвитку;

по Відділенню історії, філософії та права
• доктора історичних наук Бруяка Ігоря Вік-

торовича — на посаді директора Одеського архео-
логічного музею;

по Відділенню літератури, мови 
та мистецтвознавства

• академіка НАН України Жулинського Ми-
колу Григоровича — на посаді директора Інсти-
туту літератури ім. Т.Г. Шевченка;

• академіка НАН України Скляренка Віталія 
Григоровича — на посаді директора Інституту 
мовознавства ім. О.О. Потебні;

• академіка НАН України Скрипник Ганну 
Аркадіївну — на посаді директора Інституту мис-
тецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М.Т. Рильського;

• академіка НАН України Павлюка Степана 
Петровича — на посаді директора Інституту на-
родознавства;

• академіка НАН України Широкова Воло-
димира Анатолійовича — на посаді директора 
Українського мовно-інформаційного фонду;

• доктора філологічних наук Нахліка Євгена 
Казимировича — на посаді директора Інституту 
Івана Франка;

• члена-кореспондента НАН України Ради-
шевського Ростислава Петровича — на посаді 
директора Міжнародної школи україністики.

Затверджено:
• доктора фізико-математичних наук На-

дутова Володимира Михайловича — на посаді 
заступника директора з наукової роботи Інсти-
туту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН 
України;

• доктора фізико-математичних наук Та-
таренка Валентина Андрійовича — на посаді 
заступника директора з наукової роботи Ін-
ституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова 
НАН України;

• доктора фізико-математичних наук Самова-
рова Володимира Миколайовича — на посаді за-
ступника директора з наукової роботи Фізико-тех-
нічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєр-
кіна НАН України;
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• кандидата фізико-математичних наук Глу-
щука Миколу Івановича — на посаді заступника 
директора з наукової роботи Фізико-технічного 
інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна 
НАН України;

• доктора фізико-математичних наук Фельдма-
на Геннадія Михайловича — на посаді заступника 
директора інституту з наукової роботи — керівни-
ка Математичного відділення Фізико-тех нічного 
інституту низьких температур ім. Б.І. Вєр кіна 
НАН України;

• академіка НАН України Шульгу Валерія 
Михайловича — на посаді заступника директора 
з наукової роботи Радіоастрономічного інститу-
ту НАН України;

• члена-кореспондента НАН України Вавріва 
Дмитра Михайловича — на посаді заступника ди-
ректора з наукової роботи Радіоастрономічного 
інституту НАН України;

• академіка НАН України Коноваленка 
Олександра Олександровича — на посаді за-
ступника директора інституту з наукової робо-
ти — керівника Відділення низькочастотної 
радіоастрономії Радіоастрономічного інститу-
ту НАН України;

• кандидата фізико-математичних наук Ко-
ломойцева Юрія Сергійовича — на посаді вчено-
го секретаря Інституту прикладної математики і 
механіки НАН України;

• доктора технічних наук Семененка Євгена 
Володимировича — на посаді завідувача відділу 

проблем шахтних енергетичних комплексів Ін-
ституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова 
НАН України;

• кандидата фізико-математичних наук Коче-
лаб Євгенію Володимирівну — на посаді вченого 
секретаря Інституту металофізики ім. Г.В. Кур-
дюмова НАН України;

• кандидата фізико-математичних наук Кали-
ненка Олександра Миколайовича — на посаді вче-
ного секретаря Фізико-технічного інституту низь-
ких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України;

• кандидата фізико-математичних наук Удовен-
ка Анатолія Павловича — на посаді вченого сек ре-
таря  Радіоастрономічного інституту НАН України.

Почесною грамотою Президії Національної 
академії наук України і Центрального комітету 
профспілки працівників Національної академії 
наук України нагороджено членів Спілки інва-
лідів Чорнобиля Святошинського району міста 
Києва за багатолітню плідну працю та вагомий 
особистий внесок у вирішення питань соціаль-
ного захисту інвалідів-ліквідаторів наслідків 
аварії на ЧАЕС і членів їхніх сімей: Є.Є. Бариш, 
С.В. Ба ценюка, Л.П. Бєлокраїнську, Б.Ф. Весель-
ського, Є.М. Гаврилова, О.Д. Голуба, А.І. Гу ди ма, 
Л.О. Даценко, І.М. Дугінова, С.В. Дячек, С.П. Кра-
сильнікова, К.С. Красільнікову, М.В. Маг ліча, 
О.Ф. Маніту, С.П. Міщука, О.Є. Огневого, 
Л.Т. Полякову, В.В. Пше ничного, Л.Г. Рашев-
ську, Г.Д. Сандулову, П.О. Семенюка, А.Г. Сепика, 
А.М. Чмиха, В.П. Шпаковича, І.Я. Шутько.




