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ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ
ВАДИМА ІВАНОВИЧА ЛЯЛЬКА

Дещо про витоки

Родові корені Ляльків (по батьку) і Півньових (по матері)

пов’язані з одним із перших міст Київської Русі — древнім ПереO

яславом, столицею Переяславського князівства, а потім і центO

ром формування Переяславського козацького полку. По матеO

ринській та батьківській лініях ці корені сягають сивої давнини.

Пращури мої, переяславці належали і до козаків, і до землеробів,

і до ремісників. Це родини Ляльків, Півньових, Коцарів. Дідусь з

боку батька, Сильвестр Іванович Лялько, був військовим. У ПерO

шу світову війну дослужився до офіцера, відзначений орденами

та медалями. Отримав важке поранення у битві під РавоюOРусьO

кою — кулеметну чергу в груди. Помер у 40Oрічному віці 1920 року

від тифу в Переяславі. Бабуся, Марія Микитівна Лялько, залиO

шилася з трьома дітьми, серед яких мій батько був найстаршим —

15 років, а його сестри, Парасковія й Агафія, мали 14 та 11 років.

Важкі повоєнні часи, воєнний комунізм, злиденне життя, праця

на клаптику землі задля того, щоб заробити якусь копійчину з

продажу вирощуваних бабусею овочів... Потяг мого батька до

знань не вгасав, і в той нелегкий час він закінчив місцеву профO

техшколу і вступив до Гідромеліоративного інституту в Києві. По

його закінченні батька направили на будівництво зрошувальних

систем у Середню Азію. З мамою, Галиною Дем’янівною ПівньоO



вою, тато познайомився ще у підлітковому віці. Родина ПівньоO

вих також була корінними переяславцями. Дем’ян Гаврилович

Півньов, дід по матері, закінчив школу лісничих і працював у баO

гатьох місцях України та Росії. У них з бабусею, Варварою МитO

рофанівною, було троє дітей: двійко дочок, Софія і Галина, та

син Йосип. 

Перші роки мого життя мама була зі мною, а потім виїхала

до батька, який працював інженеромOгідротехніком у Середній

Азії. Важкі то були часи для фахівців, які будували зрошувальні

канали в Голодному степу в басейнах річок Сирдар’я та АмуO

дар’я. Багато екстремальних ситуацій зазнало там молоде подO

ружжя: нальоти басмачів на помешкання будівельників, стріляO

нина тощо. Батьки були з тих, про яких свого часу написав книO

гу «Роман міжгір’я» відомий український письменник Іван Ле.

Це були ті слов’яни, які створили з мусульманських окраїн

Російської імперії, а потім з Радянського Союзу, сучасні

індустріальноOаграрні республіки, привнесли туди нові досягO

нення науки і техніки, соціального та культурного прогресу. У

тому, що з плином часу Узбекистан і Таджикистан стали моO

гутніми бавовняними державами, є чимала заслуга і мого батьO

ка. Адже без гідротехнічних систем зрошування і передових агO

ротехнологій вирощування і виробництво бавовни у Середній

Азії було б неможливим. 

Усі ці роки мене виховували у Переяславі дві бабусі, тож

перші враження дитинства у мене безхмарні завдяки винятково

теплому і доброму ставленню до мене. Хоча то були 1930Oті роO

ки. відомого Голодомору та кривавих сталінських репресій. ЛюO

ди вмирали просто неба, а слово НКВС було всенародним страO

хопудом. Це лихоліття торкнулося і нашої родини. Зведеного

брата моєї мами, Михайла Валентиновича Побєдоносцева,

хірурга, головного лікаря лікарні у м. Дебальцеве на Донбасі, буO

ло заарештовано разом із дружиною, і він помер у таборах. ЗгоO

дом у зрілому віці у мене сформувалася чітка позиція щодо тих

страшних часів.

Коли 1990 року мене було висунуто кандидатом у депутати

Верховної Ради України, то одним із пунктів моєї політичної

програми було втілення в життя формули «Ніхто не забутий і

ніщо не забуто» стосовно не тільки жертв беззаконня, а і тих

виконавців, катів і мерзотників, які чинили безкарно лихо та

злочин.
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Дитинство... Війна

1938 року я з батьками переїхав до Києва, де пішов до школи.

Батько тоді працював інженеромOгідротехніком в інституті «ВоO

доканалпроект», а мама навчалася у фельдшерському технікумі.

У нашій родині панували дуже теплі та приязні стосунки.

Пам’ятаю себе семиOвосьмирічним хлопчиком, який завжди

прагнув будьOчим допомогти батькам. Тато інколи брав роботу

додому, мама допомагала йому креслити, виконувала якісь обO

числення, і я тут же на міліметрівці підраховував площі штучних

водойм, ставківOнакопичувачів, і коли бачив, що мама це робить

швидше, реагував доволі емоційно. Як зараз пам’ятаю випадок,

коли мати швидше за мене підрахувала площу водойми, а я почав

плакати. На це мій батько сказав: «Ось бачиш, Вадику, як ти добO

ре зробив, що цю водойму наповнив уже й водою».

Київський період життя нашої родини тривав приблизно три

роки і, як у мільйонів людей старшого покоління, був перекресO

лений страшною датою — 22 червня 1941 року, кривавим словом

ВІЙНА. Саме у цю лиху годину наша сім’я збільшилася — моO

лодшому братику Юркові ще не було й трьох місяців. Постали

запитання: Що робити? Як діяти? Як жити?

На початку червня ми з мамою та братом поїхали до бабусі у

Переяслав, оскільки батька мобілізували, а залишатися у Києві з

немовлям, незрозуміло на що розраховуючи, без будьOякого роO

динного оточення, батьки не наважувалися. І так сталося, що

евакуюватися кудиOнебудь з Переяслава, щоб не опинитися в

німецькій окупації, ми не змогли. Та і куди було їхати?!

Окупація

Наприкінці вересня 1941 р. в Переяслав увійшли німецькі

війська. Як відомо, цьому передувала тривала оборона Києва,

потім трагічний відступ нашої армії Бориспільським трактом і

розгром радянських військ київського напрямку «лещатами»

німецьких танкових дивізій, загибель штабу ПівденноOЗахідного

фронту на чолі з генералом Кирпоносом. Тисячі, десятки тисяч

убитих, поранених і сотні тисяч полонених... Мені, десятирічноO

му, довелося все бачити на власні очі. Колони обідраних, брудних,

схожих на примар, перев’язаних чорними закривавленими бинO

тами людей, яких нескінченним потоком конвоювали німецькі
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солдати і, до речі, українські поліцаї в синіх мундирах. Жінок, які

вибігали на шлях, вдивляючись в обличчя, сподіваючись побачиO

ти когось із своїх. Вони кидали в колони полонених картоплю,

хліб, фрукти, адже підійти до них було неможливо. Я бачив ці

жорстокі сцени, коли били по голові прикладом напівживого поO

раненого, який падав, аби взяти будьOщо попоїсти, як розстрілюO

вали на місці з цієї ж самої причини. Я був свідком масових

убивств переяславців, полювання на євреїв і вивезення їх з міста

на цвинтар. Тих, найбідніших, найнещасOніших, хто не мав можO

ливості евакуюватися. Їх всіх гнали повз будинок моєї бабусі. На

все життя я запам’ятав випадок, коли впала маленька дівчинка

чотирьохOп’яти рочків у придорожню пилюку, і як її прикладом

по голові вдарив поліцай, і як вона зосталася лежати на дорозі

вся в крові, а потім її підняли на руки із задніх рядів, з тих, хто

йшов на смерть. Невже це можна забути? І невже це може потім

не вплинути на характер і дії будьOякої нормальної людини? І чи

не може воно в подальшому визначити його соціальні, психоO

логічні та політичні симпатії й антипатії. Саме тоді почали форO

муватися мої політичні пристрасті й орієнтири, саме в ті роки,

коли я був в окупаційному режимі. Це період мого 10—12Oріччя...

Увесь час відчувалося, що ти якийсь недочоловік... Ось пан коO

мендант, ось пан голова, ось ще якийсь пан. Типовий епізод того

періоду: йду в присмерках міським садом і раптом чіпляюсь голоO

вою об чоботи, що звисають з дерева. Піднімаю голову і бачу

страшне посиніле обличчя повішеного. Це був батько моєї товаO

ришки у школі Шевченко, якого повісили за зв’язок із партизаO

нами. Після цього я ще довго боявся виходити ввечері на вулиO

цю, оскільки ввижалося, що з кожного дерева, яке шелестіло

листям у темряві, звисають ноги повішених. Ось так і формуваO

лася психіка ще навіть не підлітка, а хлопчиська.

А як удалося вижити нашій родині? Годувалися зі свого городу,

в усіх етапах вирощування якого я брав безпосередню участь. ЗайO

мався також «комерційною діяльністю»: обходячи колони відпоO

чиваючих німецьких (італійських, угорських) солдат, я вимінював

у них на дефіцитні продукти харчування (молоко, яйця) ширвжиO

ток (сірники, цигарки, мило, запальнички). А потім ці бартерні

продукти мама продавала на базарі, забезпечуючи нас засобами

існування. Це теж були практичні уроки типового для окупаційноO

го періоду виживання, що потребували недитячої самостійності та

відповідальності, коли треба покладатися тільки на себе.
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Війна залишила по собі багато усіляких «подарунків» на пеO

реяславській землі: і кулемети, і автомати, і гвинтівки, і міни. А

1943Oй рік, коли почали бігти на Захід італійці, угорці, румуни і,

нарешті, німці, підпалюючи все на шляху відступу! Це був кінець

серпня — початок вересня. Я разом з одноліткамиOсусідами виO

лазили на дахи будинків і дивилися, як увечері в темряві полихаO

ли навколишні села. «Чорномундирники» — есесівські зондерO

команди, відступаючи за Дніпро, ганялися за всіма представниO

ками чоловічої статі, за хлопчиками від 12 років і дідами до 80.

Тих, кого спіймали, зганяли на монастирське подвір’я, а потім

вивозили та розстрілювали. Одного разу, вийшовши на вулицю,

я побачив двох чорномундирних есесівців, які, роблячи «зачистO

ку», погналися за мною. Я плигнув прямо в канаву, що заросла

лопухами (заплава річки Альта), і під акомпанемент автоматних

черг над головою зі спринтерською швидкістю побіг від них по

руслу. Коли я добіг до нашої хати, то побачив, що там вже сусіди

закопують людей, такOтак, закопують таких хлопців, як я, у ті

ями, що були з картоплею. Залишають від очерету або від соняшO

ника порожнистий ціпок, щоб можна було дихати, адже тільки

так можна було врятуватися. Так само мама з бабусею «закопали»

і мене на деякий час, поки німці не залишили місто.

Ось такі мої свідчення про методи ведення війни вермахтом

проти мирних жителів. Хоча, безумовно, і серед німців зустрічаO

лися нормальні порядні люди. Але це було скоріше винятком, а

правилом була тотальна ненависть, нецивілізоване, інквізиO

торське відношення до того населення, що залишилось на окуO

пованій території. Людей гнали в Німеччину, вони тікали звідти,

нас не вважали повноцінними людьми. Проте всьому є кінець.

Залишився позаду і окупаційний режим. А до нас у Переяслав

прийшло таке довгоочікуване визволення. Сталося це 22 вересня

1943 року.

Визволення

...Вечір. На вулиці ми бачимо... наших?! Нібито наші, і нібиO

то чужі. Погони... Ми ще не знали, що їх ввели в Червоній Армії

1943 року. Пішли від нас наші бійці з петлицями, а повернулися

солдати й офіцери в погонах. Бронемашини, студебекери, зірочO

ки на погонах. Боже, що це було! Це був якийсь вибух радості,

ніжності! Плач, голосіння! Останнім, що залишилось у домівках,
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жінки та діти пригощали бійців, наших дорогих визволителів:

хлібом, молоком, яблуками. Це була авангардна частина танкоO

вої армії генерала Рибалка, яка, далеко відірвавшись від своїх

частин, вискочила, без бою визволивши Переяслав. При підході

до Дніпра вони знищили залишки есесівцівOчорномундирників,

які, відступаючи, підпалювали все. У цю ж ніч нашим авангарO

дом був зайнятий Букринський плацдарм на правому березі

Дніпра. Наступного дня, 23 вересня 1943 року, тількиOно почало

світати, ми всі прокинулися від страшного гулу. Бабуся кричала:

«Мерщій всі вибігайте з будинку і ховайтеся в окопі! Летять літаO

ки!» Ми вже знали, що то є літаки з чорними хрестами на криO

лах...

Десятки німецьких бомбардувальників з боку Букринського

плацдарму летіли на Переяслав. У нас на подвір’ї був окоп, пеO

рекритий стовбурами дерев, засипаних землею. Пам’ятаю, як з

мискою каші в руках, не поснідавши, біжимо туди я, мама з маO

леньким Юрком, бабуся, тітка Гаша, сусіди. І враз починається

завивання бомб, що їх скидають, виття на все вищих нотах у міру

наближення до нашого окопу. Я чую, як все ближче і ближче до

нас вибухають бомби. На неймовірно високих нотах вищить

бомба, що долетіла до землі! Оглушливий гуркіт! І раптом дзвінка

тиша, я нічого не чую... Замість балок, які перекривали окоп, над

нами синє небо і розпушена земля, що засипала всіх по горло...

Їдкий дим навкруги, з різким запахом тротилу... І стогін, стогін,

стогін у нашому окопі... Тітка! Ми починаємо відкопувати один

одного, добираємося до неї, і все — її вже немає... А бомба, як я

зараз розумію, була десь 50Oкілограмова. Буквально в двох метрах

від нашого окопу — воронка. Друга бомба влучила в бабусин буO

динок. Перша хвиля німецьких літаків відлетіла. Наші родичі

мешкали на іншому кутку Переяслава. Ми вирішили перебратиO

ся до них. Біжимо берегом вздовж річки Альта. Зарослі ділянки,

всюди перевернута техніка, розірвані на шматки солдати... Ми

вибігаємо на греблю біля мосту — мертва тиша. Я бачу, як десятO

ки майже вертикальних стовпів диму від палаючих будівель у

різних кінцях міста підіймаються догори. І все це на тлі блакитO

ного неба, сонячним вересневим днем безхмарного бабиного

літа. Біжимо далі... Вивернуті стовпи, дріт, понівечені будинки,

всюдиходи, убиті люди... І жодного нашого літака! ТількиOно ми

добігли до подвір’я рідної сестри бабусі, як знову побачили нову

армаду німецьких юнкерсів, що наближалися до нас. Майже на
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поприземному польоті! Я впав на землю і, дивлячись угору, бачив

обличчя пілотів, які придивлялися, куди ще можна скинути бомO

би. Це тривало тиждень. Було вирішено йти у село Велика КараO

туль, неподалік від Переяслава. Там ми перебували з мамою та

братом з осені 1943Oго і весь 1944Oй рік. Мама викладала в школі

і працювала бухгалтером. Я навчався в школі, наглядав за браO

том, допомагав хазяйнувати, збирав залишки від згорілих

будівель для того, щоб опалювати наше помешкання.

Але я був хлопчиною. І мене вабило скористатися зброєю,

якої так багато було розкидано навкруги. З багатометрової глиO

бини в Дніпрі та Трубежі, пірнаючи, я витягав гвинтівки, кулемеO

ти, снаряди та іншу зброю, що потрапила туди з понівечених

транспортних і бойових машин. Серед одноліток мене вважали

чемпіоном з пірнання.

Так минуло моє дитинство. Багато хлопців, з якими я товаO

ришував, підірвалися на мінах. А з переживших окупацію, яким

виповнилося 17—18 років, восени 1943Oго було призвано в ЧерO

вону Армію і одразу ж послано на Букринський плацдарм. ЖиO

вими з них практично ніхто не залишився. Жорстокі були часи.

Людей сталінські стратеги не берегли, тому і загинуло стільки

мільйонів.

Від третього до шостого класу я навчався в школі № 2 ПереO

яслава (частково у школі села Велика Каратуль). Мої найближчі

друзі того часу — Льоня Шаповал (у майбутньому — офіцерO

підводник, який потрапив у ядерну аварію і передчасно пішов з

життя), Славко Кир’янов (надалі — киянин, полковникOракетO

ник у відставці).

Знову в Києві

З 1946 року почався новий період моєї біографії. Повернувся

батько. Ми переїхали до Києва у свою квартиру. Того ж року наO

родилася Ніна, моя сестра. Мешкали ми ушістьох в 25Oметровій

кімнаті: бабуся, батько, мати і троє дітей. Шостий і сьомий клаO

си я ходив до школи № 49. До речі, в цій самій школі навчалися

діти відомих українських письменників: Сосюри, Шияна, КопиO

ленка, Рильського та інших. У 1947 році я вступив до київської

спецшколи ВійськовоOПовітряних Сил (спецшкола ВПС) на

повне державне забезпечення. Став «вентилятором», як казали

тоді. Провчився там майже два роки. Спецшкола гартувала хаO
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рактер, закладала чоловічі риси, основи яких раніше, у воєнні

роки, були започатковані самостійним життям, працею і

відповідальністю. Друзі — Семен Айвазян, Вітя Довгаль (на

жаль, вже пішли з життя), пригоди, романтика… Однак я поверO

нувся у десятий клас тієї ж школи № 49 після двох курсів спецшO

коли ВПС. Не сподобалася мені військова муштра. Закінчив заO

гальноосвітню школу з медаллю. Куди йти?

Студентські роки 

Знову романтика. Прагнув бути моряком, військовим моряO

ком — у «Дзержинку» (Вище військовоOморське училище ім. ДзерO

жинського в Ленінграді). І тут доленосною для мене виявилася

розмова з моїм товаришем (ще з шостого класу, з 1946 року)

Юрієм Харечком. Юра завдяки розповідям свого батька, що

мешкав в Ухті, вже мав певні уявлення про особливості роботи

геологів і своєю переконливістю вплинув на те, що після школи

я обрав геологічну спеціальність, оскільки завжди мене в житті та

професії вабила романтика, пізнання невідомого, приваблювало

спілкування з природою, задушевні пісні, знахідки, відкриття. А

це, як ні якій іншій професії, притаманне саме геологам. Отже,

незважаючи на те, що мій батько зі свого далекого сибірського

відрядження надіслав телеграму: «Вадиме, вступай до медінстиO

туту!», я став студентом гірничого факультету Київського

політехнічного інституту. Чому не університету? А ось чому — в

політехнічному стипендія була вища. На жаль, у групу геологів

попри те, що я був медалістом, потрапити не вдалося. ЗарахуваO

ли мене в групу шахтобудівників. Чудові студентські часи — ми

всі гірники, чорна форма, золоті еполети, молотки на кашкетах.

Мені не звикати — до того у мене були пропелери на погонах.

Так, ці аксесуари мені були вже відомі. Різні люди увійшли до наO

шої студентської групи: і старші за віком, у яких позаду була

війна, і ми — тількиOно зі шкільної лави. Передостанні часи

правління Сталіна. Боротьба за мир. Досі залишилися фотоO

графії нашої групи, яка з надзвичайним піднесенням співала:

«Дети разных народов, мы мечтою о мире живем!»

Але, відверто кажучи, шахтобудівництво — то не моє поклиO

кання. Я написав листа у Москву в Міністерство вищої освіти,

копії надіслав ректорам КПІ та Київського державного універсиO

тету (КДУ). І, зрештою, домігся переведення на другий курс геоO
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логічного факультету КДУ. Пам’ятаю, що після навчання у КПІ

мені надзвичайно легко було опановувати дисципліни, що викO

ладалися в КДУ, взагалі весь університетський курс. Після

політехнічних нарисної геометрії, креслення, теоретичної меO

ханіки тощо, коли треба було викреслювати епюри, виконувати

курсові роботи з численними розрахунками та кресленнями

(увечері сідали і тільки вранці вставали). А тут — зоологія,

біологія, палеонтологія! Заприятелював зі студентами своєї груO

пи та курсу. Студенти були різні: одні — це кияни, діти забезпеO

ченіших батьків, інші — це ті, хто приїхав здалеку, із сіл, і мешкав

у гуртожитку. Але всі дуже цінували товариську надійність, роO

мантику уподобань і, безумовно, гумор. У ті роки я вже наO

пам’ять знав «Золоте теля» та «Дванадцять стільців» Ільфа і ПетO

рова. Дещо пізніше навіть отримав медаль за найкраще знання

цих творів на конкурсі у клубі молодих вчених міста Києва. Я

вільно спілкувався з усіма студентами, і мене обрали профоргом.

Пригадую штучні прийоми для запам’ятовування курсу палеонO

тології: ми разом з Валентином Федоровським (став професоO

ромOгеологом у Москві), Юрієм Прилипком (колишнім

чемпіоном СРСР з боксу серед студентів, відомим інженеромO

зсувником) підкидали догори черепашки з навчальної колекції

палеонтологічного кабінету (а треба було знати вид і геологічний

час, в який вони існували) і, поки черепашка злітала угору і падаO

ла донизу, вигукували: «Кукулея! Тріас — зараз!», «Макродон! ДеO

вон — третичний!». І, бувало, вгадували. 

Університетські роки промайнули швидко. Згадуються вечоO

ри, концерти, знайомства з дівчатами, відвідування спортивних

секцій — гімнастика, байдарки. Я спілкувався і з молоддю інших

факультетів, інших інститутів, розширюючи коло своїх інтересів,

знайомств і збільшуючи так свою ерудицію.

У ті далекі студентські роки спільність поглядів і уподобань

близько звела мене з біологом Юрієм Малашенком і географом

Всеволодом Наулком. Ця дружба тривала понад пів століття.

Обидва вони члениOкореспонденти Національної академії наук

України: Ю.Р. Малашенко — з мікробіології, В.І. Наулко — з етO

нографії, але, на превеликий жаль, вони пішли з життя.

Влітку 2000 року відбулася зустріч випускників геологічного

факультету з нагоди 45Oріччя від дня закінчення університету. І

хоча вона показала, як трансформуються обличчя та фігури, проO

те дух тієї романтики і доброї дружби, що були притаманні молоді
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геологічного факультету, залишився назавжди. А це було напO

рикінці 1950Oх років. Пішов з життя Сталін, настала «відлига». ПочаO

ла розвиватися наука, якою ми всі дуже цікавилися: ядерна фізика,

кібернетика, об’єктивніша філософія. Деяка «свіжість» у політичноO

му оточенні, елементи самовираження в громадській роботі.

Самостійне плавання 

По закінченні університету, отримавши диплом з відзнакою

за спеціальністю «Гідрогеологія», я став до роботи в Інституті геоO

логічних наук АН УРСР. Це було 1955 року. І без перерви, вже 66Oй

рік поспіль, я там працюю. Громадська діяльність мене завжди

приваблювала. Я був секретарем комітету комсомолу та головою

профкому інституту, заступником секретаря комітету комсомолу

Академії наук УРСР, одним з організаторів Клубу молодих вчеO

них, де наприкінці 1950Oх — на початку 1960Oх років збиралася

найініціативніша наукова і творча молодь усього Києва. Тут можO

на було зустріти артистичну та мистецьку інтелігенцію, найкраO

щих представників різних вузів і нашої Академії наук. Це був чуO

довий час. Ми обговорювали книжки, спектаклі, проводили наO

укові дискусії, вирушали в туристичні походи. Запрошували на

гостину молодіжні колективи, обмінювалися думками, влаштоO

вували чаювання, співали пісні під акомпанемент піаніно, баяна,

а найчастіше — під гітару. Молоді актори з театру імені Лесі УкO

раїнки, театру імені Івана Франка, кіностудії імені Олександра

Довженка, наші однолітки — «шістдесятники». Вкрай бракувало

часу! Крім того, була потреба поповнювати університетські знанO

ня. Закінчив курси англійської мови, самостійно опановував

чеську, а згодом німецьку.

Я відвідував дворічні курси «Математика — інженеру», де чиO

тали лекції академік В.М. Глушков та академік Б.В. Гнеденко (теO

орія ймовірності) — вчені світового визнання. Як фахівецьO

гідрогеолог, я розумів, що без знання математики володіти сучасO

ними на той час методами в роботі неможливо, і що творити суO

то описово, як це робилося до того часу, — це повертатися назад,

у вчорашній день, і у той період, коли в усьому світі бурхливий

прогрес в усіх галузях науки був пов’язаний саме з максимальним

застосуванням фізикоOматематичних методів. Тільки коли матеO

матика, фізика та хімія ставали визначальною часткою траO

диційних наук, там здійснювалися прориви та відкриття. Ми,
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молоді спеціалісти різного профілю, з великою зацікавленістю та

захопленням відвідували такі курси, семінари, лекції. Ми спілкуO

валися з відомими вченими найрізноманітніших спеціальностей.

Я безпосередньо був знайомий з фізикоOхіміком академіком

Олександром Іллічем Бродським у Києві, геохіміком академіком

Олександром Павловичем Виноградовим у Москві (директором

Інституту геохімії АН СРСР), учнями засновника вітчизняної

школи теорії тепломасообміну академіка О.В. Ликова (В.П. ДуO

щенко та ін.). Мета цього — проконсультуватися, порадитися,

отримати «добро» на застосування методів ізотопії та теорії тепO

ломасопереносу в геології. Я ознайомився з численною кільO

кістю публікацій. Усе це дало змогу визначити своє місце в ніші

розвитку нових наук і використати їх методи в традиційній гідроO

геологічній науці. 1964 року в кандидатській дисертації я вперше

застосував новий фізикоOматематичний напрям — теплоOвологоO

перенос у капілярноOпористих середовищах (такими є ґрунти).

Метою було вивчити, експериментально перевірити, а відтак —

довести, що реально існує поповнення водою (живлення) ґрунO

тових вод у посушливій зоні України через найпоширенішу товщу

(десятки метрів) лесовидних ґрунтів. Ці дослідження було викоO

нано упродовж 1959—1963 рр. на прикладі природного гідрогеоO

логічного полігону площею приблизно 22 тисячі квадратних

кілометрів у районі межиріччя Дніпро — Молочна. Для цього буO

ло побудовано вперше для посушливої зони України систему

штучних різноглибинних водоносних горизонтівOмоделей (лізиO

метрів), на яких безперервно в багаторічному розрізі можна було

б вивчати, як змінюються з глибиною і часом прибуткові та витO

ратні статті балансу ґрунтових вод. А для цього потрібні були не

тільки розумові здібності. Багато чого робили власними руками.

Кайло, лопата, і ми разом з колишнім морським піхотинцем веO

летнем дядею Іллею в АсканіяOНова «били шурфи» для лізиметO

ричної установки, щоб встановити штучні водоносні горизонти.

Проходили шурфи в червоноOбурій твердій і в’язкій глині, під час

виймання якої кайло видавало дзвінкий звук. Це були перші на

півдні України лізиметричні шурфи. Ці польові роботи я провоO

див протягом кількох років майже цілорічно. Ми виконували

нейтронний гаммаOкаротаж режимних свердловин, тобто за меO

тодом уповільнення нейтронів як функції вологонасиченості

визначали, скільки води в ґрунтах зони аерації, який вміст цієї

води, як вона змінюється по сезонах. Далі, застосовуючи рівнянO
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ня теорії тепломасопереносу, знаходили, яка кількість вологи

переноситься до горизонту ґрунтових вод. ЯдерноOкаротажні роO

боти проводили під науковим керівництвом Станіслава ТиO

мофійовича Звольського, визнаного лідера в цьому напрямі, чуO

дової людини, доктора фізикоOматематичних наук. Вказані

дослідження, виконані для вирішення гідрогеологічних завдань,

вперше в світі експериментально довели наявність поповнення

ґрунтових вод півдня України, стали основою моєї кандидатської

дисертації. До неї увійшли також результати вперше застосоваO

ного мною методу електрогідродинамічних аналогій. З його

допомогою ми обчислювали величину фільтраційних потоків

навколо греблі Каховської ГЕС, визначали, які потоки течуть до

Скадовська (до моря), чи можуть вони підтопити територію, що

потрібно робити, щоб цьому запобігти, які варто закласти

меліоративні зрошувальні й осушувальні системи тощо. Усе це

відображено і в моїй дисертації, і в надрукованій 1965 року

першій монографії «Формування ресурсів підземних вод поO

сушливих територій». Співавтором був Григорій Абрамович

Шнейдерман, мій багаторічний колега та товариш, поет, але гоO

ловне, чим він захоплювався — це екстрасенсорика. Я не

поділяю цих уподобань, глибоко проаналізувати їх просто браO

кує часу, але деякі спостереження показують, що тут бажане

часто видають за дійсне. 

Так формувалися мої наукові устремління. Поступово стало

ясно, що зновOтаки знань бракує. Отже, треба продовжувати вчиO

тися, брати участь у семінарах, нарадах, стажуватися. Я досить

часто їздив у відрядження в Москву, Ленінград, провідні орO

ганізації країни. Крім того, проводив конкретні експерименO

тальні дослідження на полігонах Криму, Херсонської та ЗаO

порізької областей, Донбасу, басейну річки Сіверський Донець.

Варто згадати дослідження по Українському щиту, аналіз виO

мірювань радіоактивних джерел Хмельника, вивчення термальO

них вод Криму і Закарпаття, проблеми захоронення промислових

стоків у ДніпровськоOДонецькій западині, що виконано разом з

Юрієм Федоровичем Філіповим і Надією Анатоліївною СмирноO

вою. Усі згадані роботи надалі тісно перепліталися: і підземна

гідродинаміка, і гідрогеохімія, і гідрогеотермія. З часом розпочаO

лися теплові зйомки у приповерхневих шарах та дистанційні

інфрачервоні зйомки для забезпечення методів геотермічних поO

шуків нафтогазових покладів. Ми стали першими в цьому наO
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прямі не тільки в СРСР, а й за кордоном, про що свідчать наші моO

нографії, авторські свідоцтва і, безумовно, практичні результати.

Настала пора наукової зрілості. Були налагоджені тісні конO

такти з академічними інститутами мікробіології, геофізики у

Києві, обмін інформацією з московськими, ленінградськими й

іноземними колегами.

Усе вище, і вище, і вище...

1972 рік. Захист докторської дисертації «ТеплоO і масоперенос

в підземних водах». Опоненти: Ф.О. Макаренко — професор,

завідувач відділенням гідрогеології Геологічного інституту АкаO

демії наук СРСР, провідний вчений Союзу щодо вивчення терO

мальних вод, О.В. Щербаков — професор, відомий гідрогеохімік

Геологічного інституту Академії наук СРСР, І.Є. Жернов — проO

фесор кафедри гідрогеології КДУ, відомий фахівець з фільтрації

та моделювання гідрогеологічних процесів. Головною орO

ганізацієюOопонентом був Всесоюзний науковоOдослідний

інститут гідрогеології та інженерної геології — найвищий проO

фесійний центр Міністерства геології СРСР, що відповідав за

дані наукові напрями. Майже шість годин я доповідав на вченій

раді цього інституту свою дисертацію. Отримавши позитивний

відгук, я став одним із наймолодших докторів наук у Союзі в гаO

лузі гідрогеології. Не можу не згадати добрим словом мого перO

шого вчителя з гідрогеології, який читав лекції ще в університеті,

і завдяки якому я почав працювати в Академії наук України. Це

— членOкореспондент АН УРСР Андрій Євтихійович Бабинець.

Він — відомий учений у галузі термальних і мінеральних вод, поO

рових розчинів, формування підземних вод України, один із засO

новників вітчизняної морської геології та безпосередній учасник

і керівник багатьох рейсів. Я працював з ним чимало років. Після

захисту докторської мене призначили керувати новоствореним

відділом тепломасопереносу в земній корі. Розширювалося коло

моїх інтересів. Тоді ми вже могли створювати математичні моделі

формування гідротермальних родовищ, геотермічних та геохіO

мічних сигналів, які дають змогу знаходити і проводити палеореконO

струкції родовищ корисних копалин, визначати забруднення тощо.

Так формувалася лінія науки, поступово переходячи від вивченO

ня окремих питань руху тільки підземних вод до ширшого загальO

но геологічного аспекту енергомасообміну в геосистемах.
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Оскільки я опановував нові знання, а вони накопичувалися

не тільки від самоудосконалення, а й багато в чому від спілкуванO

ня з фахівцями під час відряджень по країні та за її межі, я почав

запрошувати до співпраці висококласних спеціалістів різних

напрямів. Поступово сформувався колектив однодумців. У

відділі почали працювати фізики, математики, радіофізики,

теплофізики, гідрологи, геологи. Енергомасоперенос у геосистеO

мах — це інтердисциплінарний напрям, який потребував участі

різнопланових фахівців, кожен з яких мав вирішувати питання

на високому професійному рівні. Після захисту докторської диO

сертації поступово зрозумів, що напрям, який мене цікавить,

виходить за межі тільки гідрогеологічної науки і є перспективO

ним для розвитку на сучасній фізикоOматематичній основі всьоO

го комплексу геологічних наук. Адже, як висловився в 1972 р.

академік О.П. Виноградов (тоді віцепрезидент АН СРСР):

«...мы находимся накануне периода химической технологии

Земли, и проблема тепломассопереноса должна в геологии расO

сматриваться в таком же ракурсе, как она рассматривается в хиO

мической технологии». Виходячи з цієї теорії і розглядаючи на

поверхні сигнали хімічних, теплових, водних, щільнісних аноO

малій як початкові та граничні умови загальних рівнянь енергоO

масообміну, ми запропонували цей підхід використати і в таO

кому нібито далекому від нас напрямі, як аерокосмічні, або

дистанційні, дослідження Землі. У різних діапазонах: або у виO

димому мультиспектральному діапазоні на хвилях різної довO

жини, або в тепловому діапазоні, або в радіодіапазоні. Наш

підхід та його експериментальне підтвердження з допомогою

наземних й інфрачервоних дистанційних зйомок показали, що

ми можемо створювати математичні моделі формування сигнаO

лу та розв’язувати такі задачі, як пошуки корисних копалин

(нафти, газу — по зйомках у видимому та тепловому діапазоO

нах), оцінка вологості та глибини залягання ґрунтових вод — по

зйомках у радіодіапазоні, оцінка забруднення території токсиO

кантами, можливість вирішувати екологічні проблеми, пошуки

родовищ кольорових і рідкісних металів тощо — по мультиспеO

ктральних і теплових зйомках. Певним визнанням наших розO

робок, які не мали тоді світових аналогів, стало видання

англійською мовою 1981 року на замовлення Національного

наукового фонду США моєї монографії «Розрахунок теплоO і

масопереносу в земній корі».
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1985 року я отримав Премію ім. В.І. Вернадського АН УРСР

за монографію «Тепломасоперенос в літосфері». Подібний сисO

темний підхід у дослідженнях на базі уявлень теорії енергомасоO

обміну дав нам змогу зайняти досить непогані наукові позиції у

країні. На основі нашого відділу в Інституті геологічних наук буO

ла створена Наукова рада АН УРСР з дистанційного зондування

Землі. Ми стали визнаною у Союзі організацією в галузі аероO

космічних досліджень Землі. Вийшло друком чимало книг. Ми

брали участь у спільних проєктах із всесоюзними організаціями,

а також із зарубіжними фірмами у рамках програми «ІнтеркосO

мос». Після розподу Союзу, у травні 1992Oго на базі нашої струкO

тури в Інституті геологічних наук України за ініціативи презиO

дента НАН України Бориса Євгеновича Патона було створено

Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України. Я

став його директором. Цього ж року мене було обрано членомO

кореспондентом АН України. Відтоді ми брали найактивнішу

творчу участь і у першій, і у другій Національних космічних прогO

рамах України. Ми вибороли понад пів дюжини грантів (МіжнаO

родного наукового фонду, космічних агентств Європи, Німеччини,

Франції, Японії тощо). Освоїли абсолютно нові космічні техноO

логії (застосування радарної інтерферометрії для оцінки сучасO

них рухів земної поверхні тощо).

Усі ці досягнення були б неможливими без злагодженої робоO

ти колективу талановитих професіоналів різних спеціальностей,

що сформували кістяк нашого відділу, а в подальшому Центру

аерокосмічних досліджень Землі: теплофізика Марклена МироO

новича Митника, який зробив неоцінений внесок у розвиток

розрахункових гідрогеотермічних методів (на превеликий жаль,

передчасно пішов від нас); фізикоOхіміка Євгена Вікторовича

Добровольського, який успішно розробляв динамічні та кінеO

тичні методи в гідрогеохімії (нині працює за фахом в Канаді); маO

тематиків Зіновії Михайлівни Шпортюк та Оксани Миколаївни

Сибірцевої, які створили нові програмні продукти для

комп’ютерного розв’язання прямих і обернених гідрогеотерO

мічних задач і обробки матеріалів мультиспектральних аероO

космічних зйомок для розв’язання тематичних задач; радіофізиO

ка Леоніда Давидовича Вульфсона, котрий сконструював

оригінальну апаратуру та розробив методики моделювання

гідрогеотермічних процесів, оцінки вологовмісту ґрунтів і глиO

бин залягання ґрунтових вод внаслідок активного зондування
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земних утворень у радіохвильовому діапазоні. До нас прийшло

нове наукове покоління, молоді спеціалісти — наші «діти» в наO

уці. Вони мають досить непоганий багаж знань. Прагнуть знати

ще більше, самовдосконалюються, стажуються, їздять у відрядO

ження за кордон для обміну досвідом. Я хочу згадати їх — доктоO

ра технічних наук Ю.В. Костюченка, докторів геологічних наук

О.І. Сахацького, О.Т. Азімова, кандидатів наук Д.М. Мовчана,

Г.М. Жолобак, Л.О. Єлістратову, А.І. Воробйова, С.С. Дугіна, хіміка

Є.М. Дорофей, О.А. Апостолова, І.Ф. Романчук, М.В. Ющенка,

І. Копачевського, С.І. Голубова, Т.І. Орленко та багатьох інших.

Втішно, що маю змогу передати естафету гідній молоді, радісно, що

те, що зроблено, — визнається. І варто докласти ще більше зусиль,

аби молоді спеціалісти, учорашні студенти, які вливаються у наш

колектив, наполегливо самовдосконалюються і розуміють, що тут

можна працювати, не тільки заробляючи гроші, а й одержувати наO

солоду від роботи, ще більше збагатили б цей напрям своїми сучасO

ними знаннями, а ми передамо їм все, що знаємо, — наші знання,

доробок, мудрість. Я переконаний, що сплав енергії і досвіду — це

те, від чого ми сподіваємось отримати вагомі результати вже у неO

далекому майбутньому.

Слід скласти подяку за постійну увагу й допомогу в розвитку

і становленні ЦАКДЗ керівництву НАН України і насамперед

президенту НАН України акад. Борису Євгеновичу Патону, а таO

кож академікам В.П. Горбуліну, Я.С. Яцківу, В.І. Старостенку,

В.М. Шестопалову, П.Ф. Гожику. Без забезпечення постійної

науковоOорганізаційної діяльності з боку заступника та нинішO

нього директора ЦАКДЗ чл.Oкор. НАН України М.О. Попова,

заступників директора В.Г. Прокопенка, О.В. Седлерової, учених

секретарів центру О.І. Левчик та А.В. Хижняк неможливо б було

вийти на ті високі рубежі наукової діяльності та практичної

віддачі Центру, які було визнано на п’яти засіданнях Президії

НАН України.

Передбачуване майбутнє 
(думки ювіляра про концепцію розвитку 

аерокосмічних досліджень в Україні)

Сучасні світові тенденції розвитку космічних технологій

свідчать, що поряд із запусками ракетоносіїв, вирішенням
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навігаційних і телекомунікаційних завдань, дистанційне зондуO

вання Землі (ДЗЗ) належить до категорії найпріоритетніших

напрямів, у рамках якого розв’язуються найактуальніші прироO

доресурсні та природоохоронні завдання. Тому промислово розO

винені країни велику увагу приділяють саме ДЗЗ, забезпечуючи

відповідне фінансування цих робіт.

Однак, як за кордоном (меншою мірою), так і в Україні

(суттєво) не завжди дають змогу широко й оперативно викорисO

товувати матеріали космічних зйомок для вирішення зазначених

завдань. Відбувається це не лише через брак фінансування, але і

через недостатню інформаційну та технічну підготовку потенO

ційного (і досить великого) ринку користувачів.

Зарубіжний досвід і практика показують, що вирішення цієї

проблеми може бути знайдено під час реалізації державою заO

ходів у рамках відповідної протекціоністськоOосвітянської

політики, а саме:

 цільового фінансування розробок нових космічних методик

і технологій, виконання зйомок та тематичної комп’ютерної

інтерпретації одержаних матеріалів;

 створення міжвідомчої багаторівневої системи навчання та

підвищення кваліфікації користувачів і розробників стосовно

ДЗЗ (в Україні це варто організувати на базі установ НАН УкO

раїни, що мають відповідний досвід та кваліфікацію спеціалістів);

 пайового фінансування (Національне космічне агентство

України — НКА України, НАН України, відомства тощо) спільO

них пілотOпроєктів, які виконуються разом вченими і виробниO

ками з метою навчання останніх та практичної підготовки їх до

самоOстійної роботи;

 створення (або придбання за кордоном — якщо це швидше

та дешевше) сучасної знімальної та дешифрувальноOінтерпреO

таційної техніки;

 створення системи оптимальної міжнародної кооперації з

метою зменшення витрат на запуски національних супутників за

допомогою максимального використання даних зйомок з

космічних апаратів міжнародного співтовариства.

Під час планування та організації робіт з ДЗЗ необхідно: 

 застосовувати сучасні прилади з високою розрізнювальною

здатністю (геометричною та спектральною), використовувати всі

можливі діапазони (видимий, інфрачервоний, радіохвильовий)

та тонкі фізичні механізми (поляризація, флюоресценція, інтерO
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ферометрія тощо) з метою суттєвого підвищення інформативO

ності зйомок під час спільного синергетичного оброблення одерO

жаних матеріалів; 

 враховувати досвід експлуатації та матеріали зйомок із заO

рубіжних космічних апаратів (КА);

 особливу увагу приділити проведенню наземних і

авіаційних калібрувальноOзавіркових робіт на унікальних укO

раїнських полігонах, які можуть становити інтерес також і для

калібрування матеріалів зарубіжних космічних зйомок, тобто буO

ти внеском України в міжнародну кооперацію ДЗЗ;

 вважати пріоритетним створення сучасного методичноOтехO

нологічного комплексу комп’ютерної тематичної інтерпретації

матеріалів ДЗЗ із залученням матеріалів полігонних калібрувальO

ноOзавіркових робіт. 

Сьогодні найважливішими і актуальними завданнями, що

можуть ефективно й економічно вирішуватися для України із

застосуванням інформації ДЗЗ (крім успішно активного блоку

гідрометеорологічних прогнозів), є такі: забезпечення роботи

космічного блоку системи екологічного моніторингу країни й

окремих регіонів, прогнозування врожайності сільськогоспоO

дарських культур і пожежонебезпечності лісів, пошуки нафтогаO

зових поOкладів, періодична оцінка стану міських агломерацій

(зсуви, підтоплення тощо) та якості земель (у процесі земельної

реформи); вивчення сучасних геодинамічних процесів під час

реструктуризації вугільних шахт, оцінка стану та прогнозування

заходів щодо охорони рослинних екосистем з метою мінімізації

негативного впливу змін клімату тощо.

З метою скорочення витрат і термінів вирішення вказаних

завдань, а також створення широкого ринку користувачів інфорO

мацією ДЗЗ у країні пропонується: упровадити комплексну орO

ганізаційноOнавчальну систему регулярного підвищення

кваліфікації користувачів і розробників у напрямі ДЗЗ; створити

їхні спільні команди для виконання конкретних проєктів; макO

симально використовувати матеріали космічних зйомок із заO

рубіжних КА.

В Україні вже настав час, коли починають з’являтися паростO

ки нових наукових і науковоOорганізаційних технологій, окресO

люються шляхи, якими і в наших умовах можна, не розгубивши

свого досвіду, виконувати те, що ми вміли і вміємо, не гірше, ніж

це робиться на світовому рівні.  
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Досвід роботи нашого Центру свідчить, що в сучасних соціоеO

кономічних умовах для того, щоб знайти свою, так звану наукову

нішу, продукція якої матиме попит і відносно стабільний і широO

кий ринок, треба мати порівняно невеликий, але висококваліO

фікований колектив фахівців фізикоOматематичного, технічного

та природознавчого профілю, які освоїли комп’ютерні технології

й іноземні мови. За таких умов можна ефективно перенацілювати

такий осередок на оперативне розв’язання актуальних задач, виO

граючи відповідні вітчизняні та зарубіжні гранти.

Віддача від подібної організації роботи зростає під час

поєднання в спільних дослідженнях досвіду фахівців старшої

генерації із сучасними знаннями молодого покоління. ВодноO

час варто обов’язково залучати до виконання контрактних

робіт спеціалістів відповідних відомств як консультантів і виO

конавців наземної калібровки та завірки матеріалів аероO

космічних зйомок.

Саме подібний підхід дав змогу нам виграти вітчизняні та заO

рубіжні гранти (зокрема космічних агентств ФРН, Франції,

Європи та ін.) та вперше розробити і впровадити у виробництво

нові супутникові технології пошуків нафтогазових покладів на

шельфі та суходолі, оцінки забруднення територій та акваторій

токсикантами (зокрема радіонуклідами Чорнобильської та ФуO

кусімської зон), оцінки фітосанітарного стану та пожежонебезO

печності лісів, прогнозування врожайності зернових культур, поO

веней, підтоплення територій тощо.

Ці технології доведено до практичного впровадження в таких

відомствах як Міністерство надзвичайних ситуацій України,

НАК «Нафтогаз України», ВАТ «Укрнафта», Київська та ХерO

сонська міські адміністрації тощо.

Ми продовжуємо лінію на оволодіння співробітниками найO

сучасніших супутникових та інформаційних технологій шляхом

як організації вітчизняної системи підвищення кваліфікації, так

і їхнього стажування у визнаних світових центрах цього напряму.

Наприклад, співробітники пройшли стажування в інституті

ESRIN Європейського космічного агентства, де оволоділи найO

новішою космічною технологією так званої радарної інтерфероO

метрії, яку вперше в Україні успішно застосували для актуальO

ного оцінювання осідання земної поверхні в Донбасі внаслідок

масового закриття вугільних шахт, а також прогнозування небезO

пеки зсувів. Співробітники неодноразово стажувались в устаноO
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вах космічних агентств ФРН, Франції,  IIASA (Міжнародний інстиO

тут прикладного системного аналізу).

Особливу увагу потрібно приділити застосуванню аероO

космічних досліджень для вирішення актуальних проблем негаO

тивного впливу кліматичних змін на довкілля та суспільство.

Водночас потрібно врахувати:

1. Зміни кліматичних умов протягом мільйонної історії розO

витку Землі відбувались регулярно під дією як космічних факторів

руху планети довкола Сонця, так і завдяки особливостям процесів

дегазації надр під час формування її геосфер в геологічному часі.

2. Результати експериментальних палеогеографічних реконO

струкцій враховували астрономічні закономірності руху нашої

планети по своїй орбіті з віддаленням і наближенням Землі до

Сонця з періодичністю в десятки і сотні тисяч років (цикли

Міланковича), а також враховувались впливи змін сонячної акO

тивності з періодичністю в десятки і сотні років. Але це не може

пояснити різке зростання температур атмосфери Землі, що почаO

лось орієнтовно 150 років тому, коли почався в багатьох країнах

масштабний промисловий розвиток.

3. На сьогодні міжнародним науковим товариством визнано,

що основним фактором цього «глобального потепління» є прогO

ресивне збільшення викидів вуглекислого газу СО2 в атмосферу,

який утворюється, в основному, під час спалювання органічних

енергоносіїв (газ, нафта, вугілля тощо) і формує в атмосфері

своєрідну теплонепроникну «ковдру», що заважає тепловому

випромінюванню покидати Землю.

4. Отже, якщо вже зараз не почати повсемісно в планетарноO

му масштабі реалізовувати комплекс «протипарникових» заO

ходів, що їх рекомендують останнім часом ООН та міжнародні

кліматичні форуми, то підвищення середньої температури атO

мосфери Землі перевищить 2 °С вже 2050 року. Підйом темпераO

тури неможливо буде зупинити, що призведе до планетарної каO

тастрофи на опустеленій Землі.

5. Якими ж повинні бути вже сьогодні протипарникові заходи?

5.1. Це насамперед масштабний і оперативний перехід усіх

країн світу на так звану зелену енергетику, тобто заміну горючих

енергоносіїв на відтворювані джерела енергії (сонячну, вітрову,

геотермальну, водневу тощо). МВФ  рекомендує для цього застоO

совувати податкові важелі впливу для виробників двох вказаних

типів енергоносіїв: податкові максимуми — для «горючих» джеO
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рел енергії, та податкові мінімуми — для відтворюваних енергеO

тичних джерел.

5.2. Треба максимально залучати природні рослинні екосисO

теми, особливо болотні, як найбільш вологозабезпечені, для виO

ведення в процесі фотосинтезу надлишків СО2 з атмосфери. Цей

підхід, як підкреслюється в рішеннях останніх міжнародних фоO

румів, є одним з ефективних і мало затратних засобів мінімізації

негативного впливу кліматичних змін. Про це також йде мова в

останніх публікаціях Потсдамського інституту досліджень

клімату (ФРН).

В Україні кліматичними дослідженнями займаються певні

академічні, відомчі та освітянські установи. Зокрема, Науковий

центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних

наук Національної академії наук України (ЦАКДЗ) займається

дослідженнями кругообігу вуглецю в системі атмосфера — росO

линність, використовуючи матеріали аерокосмічних газоOспектO

ральних зйомок та інструментальних полігонних визначень

величин абсорбції (вилучення) СО2 з атмосфери рослинними

(зокрема болотними) екосистемами. Одержані результати можуть

бути обґрунтуванням для рекультивації осушених болотних сиO

стем з метою збільшення внеску України в міжнародні заходи

щодо мінімізації вмісту СО2 в атмосфері, отже, уповільнення

зростання її температури.

5.3. І, нарешті, для досягнення реального планетарного ефекO

ту уповільнення зростання температури на нашій планеті треба

чітко переформатувати наявну стратегію розвитку суспільства

«споживання» та його духовні, ідеологічні та соціальноOекоO

номічні засади. 

«Потрібно жити скромніше в багатих країнах», як було

відзначено на ХХ конференції ООН щодо змін клімату (2014).

Інакше нас чекає опустелювання зі зменшенням ресурсів питної

води та продовольства, зростання епідемічних ситуацій, потоків

біженців і міждержавних конфліктів.

Як бачимо, перед нами безліч цікавих проблем, які чекають

на своє вирішення за допомогою новітніх технологій. А це ознаO

чає, що знову треба працювати, удосконалюватися, йти вперед.

*        *          *

До цього короткого нарису не увійшла інформація про десятO

ки експедиційних робіт, проведених ювіляром не тільки в усіх

25



регіонах України, а й на Далекому Сході та в республіках СеO

редньої Азії. Протягом багатьох років було виконано конкретні

дослідження щодо оцінки методом математичного моделювання

запасів питних і термомінеральних вод та проведено пошуки коO

рисних копалин із застосуванням аерокосмічних методів. Не

відображено тут і велику кількість (понад 30) відряджень у далеO

ке зарубіжжя (Японія, Німеччина, Франція, Італія, Австрія тоO

що) для участі у міжнародних наукових форумах і виконання

спільних із зарубіжними колегами досліджень. У рік свого 90Oріччя

та 65Oріччя наукової діяльності ювіляр, як і завжди, багато і

плідно працює, перетворюючи у реальні практичні досягнення ті

наукові напрацювання, яким він присвятив своє життя. 

Усім, кому доводилося спілкуватися з Вадимом Івановичем

Ляльком, відома його цілеспрямованість, ерудованість, вміння

проводити дослідження на сучасному науковому рівні і доводити

їх до практичних результатів. Широкий кругозір, почуття гумору,

принциповість, реальна допомога тим, хто її поOтребує, — ось

риси, які притаманні ювілярові. Відома його увага до близьких і

рідних: сестри Ніни (відповідального секретаря «Геологічного

журналу»), дружини Надії (кандидата хімічних наук), а особливо —

до сина Сергія, який працює старшим викладачем англійської

мови у Київському національному університеті імені Тараса ШевO

ченка, та онучки Валі (студентки факультету журналістики КНУ). 

Побажаємо ж вельмишановному Вадиму Івановичу ще багаO

то років творчих звершень, щастя та здоров’я!



Студент геологічного факультету

Київського державного університеO

ту ім. Т.Г. Шевченка (1953)

Курсант спецшколи ВійськовоO

повітряних сил (1948)



Останній державний іспит позаду (1955). Зліва направо: Юрій Харечко, ВаO

лентин Федоровський, Владислав Плаксін, Юрій Прилипко, Вадим Лялько,

Юрій Малашенко

Прийом у губернатора Токіо (Японія). Міжнародний симпозіум «ВзаємоO

дія водаOпорода» (1970). В.І. Лялько — шостий праворуч



Електрогідродинамічне моделювання фільтраційних процесів у межиріччі

Дніпро — Молочна (1961) 

Інститут геологічних наук АН УРСР. Обговорення результатів математичO

ного моделювання геофільтраційних задач. Зліва направо: дOр геол.Oмін.

наук АН УРСР, зав. відділу тепломасопереносу в земній корі В.І. Лялько,

канд. геол.Oмін. наук Г.А. Шнейдерман, канд. фізOмат. наук З.М. Шпортюк 



Польові екскурсії Всесоюзної геотермічної наради (Камчатка, 1976 р.).

В.І. Лялько — третій ліворуч

Виступ на Міжнародній конференції з дистанційного зондування Землі

(ФРН, Потсдам, 1991 р.)



Державна Комісія із запуску першого українського природоOресурсного

космічного апарату «СічO1» (Євпаторійський Центр дальнього космічного

зв’язку, 1995 р.). В.І. Лялько — п’ятий праворуч

Міжнародний семінар із застосування ГІСOтехнологій у дистанційному

зондуванні Землі (Чехія, Прага, 1995 р.). Зліва направо: професор К.OХ. МаO

рек (ФРГ), чл.Oкор. НАН України В.І. Лялько (Україна), доктор С. Оппітц

(ФРН), канд. геол.Oмін. наук О.І. Сахацький (Україна)



Обговорення спільного проєкту з Чорнобильської тематики з директором

Центру дистанційного зондування Землі професором К.OХ. Мареком

(ФРН, Потсдам, 1996 р.)

Центр космічного зв’язку та управління дистанційним зондуванням Землі

Європейського космічного агентства (Італія, Фучіно, 1997 р.). Зліва направо:

О.І. Сахацький, М. Нарді (директор Центру), В.І. Лялько, Ю. Ліхтенегер



Президент НАН України академік НАН України Б.Є. Патон вручає ДипO

лом лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки директору

ЦАКДЗ ІГН НАН України В.І. Ляльку (2004)

Загальні збори Національної академії наук України (2006). Зліва направо:

заступник директора Центру М.О. Попов, зав. відділу, чл.Oкор. НАН України

О.Д. Федоровський, заступник директора Центру В.Г. Прокопенко,

директор Центру чл.Oкор. НАН України В.І. Лялько 



Президент НАН України

академік НАН України

Б.Є. Патон поздоровляє

академіка НАН України

В.І. Лялька з нагородженO

ням його орденом «За засO

луги» ІІ ступеня (2017)

Загальні збори НаціональO

ної академії наук України

(2010). Зліва направо: перO

ший ряд — академіки

НАН України М.В. Багров,

Б.Є. Патон, В.І. Лялько;

другий ряд — члениOкоO

респонденти НАН України

В.І. Осадчий, М.Д. ГродO

зинський



Польові (експедиційні) роботи. Шацький національний парк (2008)

Виступ на міжнародному форумі Global and Regional Climate Changes (2010)



Польові (експедиційні) роботи. Шацький національний парк (2009)

Євпаторійський центр дальнього космічного зв’язку (2009). Акад. НАН УкO

раїни В.І. Лялько — другий ліворуч, акад. НАН України Я.С. Яцків — третій

ліворуч, чл.Oкор. НАН України О.Д. Федоровський — перший праворуч 



Євпаторійський центр

дальнього космічного

зв’язку (2009). В.І. ЛяльO

ко на фоні радіотелеO

скопа ПO2500 (РТO70)

Євпаторійський центр дальнього космічного зв’язку (2009)



В.І. Лялько переконує Київського міського голову В.В. Кличка у необO

хідності застосовувати методи дистанційного зондування для вирішення

проблем Києва (результатом був Договір на виконання робіт з оцінки

зсувонебезпечності, 2014 р.)

Колектив Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту

геологічних наук НАН України (2018)



Син Сергій, невістка Олена (1994)

Родина В.І. Лялька (Київ, 1971 р.). Зліва направо: батько Іван СильO

вестрович, мати Галина Дем’янівна, син Сергій, сестра Ніна



Вадим Іванович з онукою Валею (2020)

Вадим Іванович з дружиною Надією Анатоліївною (1999)



ОСНОВНІ РОЗРОБКИ В.І. ЛЯЛЬКА 
З НОВИХ НАУКОВИХ НАПРЯМІВ

1955—1956 Складання карти з пояснювальною запискою

гідрогеологічних умов сільськогосподарського воO

допостачання півдня України масштабу 1 : 500 000

(Інститут геологічних наук АН УРСР і ВсесоюзO

ний гідроOгеологічний трест Мінгео СРСР). СпівO

автори: А.Є. Бабинець, Г.І. Молявко (відзначена поO

дякою Президента АН УРСР академіка О.В. ПалO

ладіна) 

1957—1958 Вивчення радіоактивності мінеральних вод УкO

раїнського кристалічного щита й узагальнення маO

теріалів по застосуванню тритієвого методу в гідроO

геологічних дослідженнях. Співавтори: А.Є. БабиO

нець, Н.Й. Радько, С.Т. Звольський

1959—1964 Дослідження формування ресурсів підземних вод і

динаміки вологи в зоні аерації посушливих

районів України на основі експериментальних

польових робіт з лізіметричних вимірів, нейтронO

ного гамаOкаротажу свердловин і обробки отримаO

них матеріалів із застосуванням розрахункових

залежностей теорії тепловологоообміну і матемаO

тичного моделювання процесів фільтрації (на

прикладі межиріччя Дніпро—Молочна). СпівавO

тори: А.Є. Бабинець, С.Т. Звольский, Г.А. ШнейO

дерман, М.О. Войтенко, М.Г. Костяний.

За цими матеріалами захищена кандидатська диO

сертація за фахом «гідрогеологія» (1964) і видана

відповідна монографія (1965)
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1965—1972 Дослідження теплоO і масопереносу в земній корі

на основі складання комп’ютерних програм стоO

совно розрахунків експлуатаційних запасів термальO

них і мінеральних вод, захоронення промстоків у

надра, палеореконструкції процесів рудоутворенO

ня, обґрунтування гідрогеохімічних і гідрогеотерO

мічних пошуків корисних копалин з урахуванням

кінетики взаємодії в системі «розчин—порода».

Співавтори: М.М. Митник, Ю.Ф. Філіпов, Є.В. ДоO

бровольський, З.М. Шпортюк, В.Г. Ткаченко.

За цими матеріалами захищена докторська дисерO

тація «Дослідження особливостей теплоO і масопеO

реносу в підземних водах південного заходу РоO

сійської платформи і суміжних регіонів» (1972) і

видана відповідна монографія (1974), яку було пеO

ревидано в США (1981)

1973—1991 Розробка теоретикоOметодичних основ формуванO

ня геотермічних, геохімічних, спектральних поO

шукових сигналів у приповерхневих шарах і на

земній поверхні на основі уявлень теорії енергомаO

сообміну в геосистемах. Складання комп’ютерних

програм рішення прямих і обернених гідрогеоO

термічних задач стосовно пошуків нафтогазових

покладів.

Експериментальні наземні й авіаційні теплові,

мультиспектральні і радіохвильові зйомки для

рішення геологічних і екологічних задач.

За цими роботами видано 12 монографій. СпівO

автори: М.М. Митник, Є.В. Добровольський,

Л.Д. Вульфсон, А.І. Сахацький, З.М. Шпортюк,

О.М. Сибірцева

1992 — ТеоретикоOметодичне обґрунтування і практичне

випробування у виробничих умовах нових методів

в аерокосмічному землезнавстві (радарна інтерO

ферометрія, гіперспектрометрія та ін.) стосовно

вирішення актуальних для України природоресурсO

них і природоохоронних задач (пошуки нафтогаO

зових покладів, контроль і прогнозування врожайO
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ності сільськоOгосподарських культур, пожежонеO

безпечності лісів, підтоплення територій, паводO

ків, екологічного стану територій і акваторій та ін.).

Упровадження зазначених розробок у практику

відбувалось в організаціях Міністерств надзвичайO

них ситуацій, агропрому, екоресурсів, нафтогазO

прому та ін.

Ці роботи неодноразово доповідалися на вітчизO

няних і міжнародних форумах, описані у 30 видаO

них монографіях, збірниках, статтях. П’ять разів

заслуховувалися на засіданні Президії НАН УкO

раїни, де одержали високу оцінку. Їхнє виконання

дало змогу виграти гранти Міжнародного наукоO

вого фонду і космічних агентств України, НімечO

чини, Франції, Японії та Європейського космічO

ного агентства. 

Роботи 2002—2021 рр. присвячено дослідженням

змін в екосистемах та кругообігу в них вуглецю,

вони виконувались із широким використанням

матеріалів багатоспектральних космічних, безпіO

лотних та наземних полігонних зйомок. Це дало

можливість виявити кількісні характеристики абO

сорбції СО2 різними рослинними екосистемами і

рекомендувати розвиток болотних систем як

успішний фактор вилучення СО2 з атмосфери в

умовах наявних процесів регіонального і глобальO

ного потепління. Співавтори: З.М. Шпортюк,

Л.Д. Вульфсон, О.І. Сахацький, В.Ю. Жарий,

Ю.В. Костюченко, О.Т. Азімов, Г.М. Жолобак,

Л.О. Єлістратова, Д.М. Мовчан, А.Я. ХодоровсьO

кий,О.М. Сибірцева, С.С. Дугін, О.А. Апостолов,

Є.М. Дорофей, А.І. Воробйов, І.Ф. Романчук,

М.М. Шаталов, М.В. Ющенко, І.М. Копачевський,

І.Г. Артеменко, С.І. Голубов, Т.І. Орленко та ін.



ОСНОВНІ ДАТИ 
ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ

Вадим Іванович Лялько народився 1 вересня 1931 року у м. Переяслав
Київської області

1931—1938 Проживав у м. Переяслав. Батько — Лялько Іван СильвеO

стрович, інженерOгідротехнік, мати — Півньова Галина

Дем’янівна, медпрацівник

1938—1941 Проживав з батьками та навчався в початкових класах

школи № 43 у Києві

1941—1946 Проживав та навчався в школі у м. Переяслав

1946—1950 Навчався у Києві в спецшколі ВійськовоOПовітряних сил

та середній школі № 49, яку закінчив 1950 року

1950—1951 Студент Київського політехнічного інституту (гірничий

факультет)

1952—1955 Студент Київського державного університету (КДУ)

ім. Т.Г. Шевченка (геологічний факультет)

1955 Закінчив КДУ, диплом з відзнакою (спеціальність «гідроO

геологія») 

1955—1959 Інженер відділу гідрогеології Інституту геологічних наук

(ІГН) АН УРСР (м. Київ)

1959—1965 Молодший науковий співробітник ІГН 

1964 Захистив кандидатську дисертацію на тему «ФормироваO

ние, оценка и прогноз изменения ресурсов подземных

вод в условиях засушливой зоны Украины»

1965—1969 Старший науковий співробітник ІГН 

1969—1970 Завідувач відділу моделювання гідрогеологічних проO

цесів ІГН
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1970—1973 Старший науковий співробітник ІГН (після зміни струкO

тури інституту)

1972 Захистив докторську дисертацію на тему «Исследование

особенностей теплоO и массопереноса в подземных водах

югоOзапада Русской платформы и сопредельных регионов»

1973—1992 Завідувач відділу тепломасопереносу в земній корі ІГН 

1974—1978 Обраний заступником академікаOсекретаря і членом БюO

ро Відділення наук про Землю (ВНЗ) АН УРСР

1976 Виконував обов’язки академікаOсекретаря ВНЗ АН

УРСР

1986 Присуджено звання професора 

1986 Присуджена Премія ім. В.І. Вернадського АН УРСР

1989 Присуджена Державна премія УРСР в галузі науки і

техніки

1992 — Директор Центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН

НАН України, член Бюро ВНЗ НАН України

1992 Обраний членомOкореспондентом АН України

1997 Присуджено почесне звання «Заслужений діяч науки і

техніки України»

2001 Обраний членомOкореспондентом Міжнародної академії

астронавтики

2004 Присуджено Державну премію України в галузі науки і

техніки

2010 Обрано дійсним членом (академіком) НАН України

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради УкO
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МАТЕРІАЛИ
ПРО СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ*

Вступ

Початок досліджень з дистанційного зондування Землі (ДЗЗ)

в Україні припадає на 50Oті рр. ХХ ст. Науковий центр аероO

космічних досліджень Землі (ЦАКДЗ) ІГН НАН України — один

з перших серед наукових установ країни, який почав активно і

системно розробляти, освоювати і впроваджувати методи ДЗЗ у

практику. Вченими ЦАКДЗ, що визначено постановою Президії

НАН України головною установою в країні по координації робіт

з ДЗЗ, виконано величезний об’єм наукових і науковоOпрактичних

досліджень з різних напрямів ДЗЗ, а саме: екологічний монітоO

ринг довкілля, оперативний моніторинг повеней, лісових пожеж,

підтоплень, прогнозування змін земних систем та клімату тощо.

Тут працюють висококваліфіковані фахівці з різних галузей науO

ки: геологи, географи, геофізики, гідрологи, фізіологи рослин,

математики, програмісти, спеціалісти з ГІСOтехнологій та ін.

Напрями розвитку ДЗЗ

Основними сучасними тенденціями розвитку ДЗЗ є:

 розширення залучення матеріалів гіперспектральних (до

сотень каналів) зйомок високого геометричного розрізнення (до
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1 м і краще) в оптичному, тепловому та радіохвильовому діапаO

зонах для вирішення завдань раціонального природокористуO

вання;

 створення міжнародних угруповань космічних апаратів ДЗЗ

для підвищення періодичності і зниження вартості робіт з

космічного моніторингу стану геосистем з метою оперативного

виявлення та прогнозування природних і техногенних катастроф,

екологічних та кліматичних змін, оцінки стану і прогнозування

продуктивності агроценозів, пошуків корисних копалин тощо;

 створення в різних ландшафтноOкліматичних регіонах

світу калібрувальноOзавіркових полігонів ДЗЗ з метою суттєвого

підвищення надійності результатів інтерпретації матеріалів аеO

рокосмічних зйомок.

Загальна сума, на яку сьогодні виконуються послуги з ДЗЗ у

світі, становить орієнтовно $4 млрд/рік. Поступово збільшуєтьO

ся сумарна кількість чинних місій космічних апаратів (КА) для

отримання видової інформації. Станом на 04.07.2010 у космосі

перебувало 986 діючих КА.

Становлення ДЗЗ в Україні

Українські вчені, конструктори та інженери традиційно були

активними учасниками всіх космічних програм, що здійснюваO

лись в колишньому Радянському Союзі. Вони зробили суттєвий

внесок у розвиток ДЗЗ. Зокрема, за участі інститутів НАН УкO

раїни в цей період успішно проведено унікальні міжнародні

підсупутникові експерименти («Інтеркосмос — Чорне море»,

«ТяньOШань — ІнтеркосмосO88», «АтлантикаO87 і O89», «КосO

мосO1500», «Природа», з пошуків нафтогазових покладів, з

оцінки наслідків Чорнобильської катастрофи тощо).

Сьогодні Україна як суверенна держава продовжує ці

дослідження у співпраці з іншими країнами та багатьма міжнаO

родними організаціями.

ДЗЗ було і залишається одним з трьох пріоритетних наO

прямів науковоOпрактичних досліджень (разом з телекомунікаO

ціями та навігацією), що здійснюються в космічній галузі України.

Розвиток досліджень з ДЗЗ передбачає підготовку та запуски ноO

вих КА з бортовою апаратурою, яка забезпечує одержання

космічних знімків підвищеної якості, підготовку та проведення

космічних експериментів, створення нових ефективних метоO
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дик обробки, аналізу та інтерпретації космічної інформації.

Значна увага приділяється доведенню цих методик до техноO

логічного рівня з можливістю їх використання під час вирішенO

ня актуальних природоресурсних та природоохоронних завдань.

Проблема підготовки спеціалістів в галузі ДЗЗ

В Україні завжди приділялась увага розвитку ДЗЗ. Саме тому

ця галузь сформувалась у важливу науковоOтехнічну складову

загальнонаціонального космічного комплексу, зі своїми науковоO

дослідними установами, центрами прийому, обробки та розповO

сюдження космічної інформації, об’єднаними у певну інфраO

структуру. 

Цільова науковоOтехнічна космічна програма України на

2008—2012 рр. (затверджена Законом України від 30.09.2008

№ 608OVI «Про затвердження Загальнодержавної цільової наO

уковоOтехнічної космічної програми України на 2008—2012

роки») націлена на подальший розвиток досліджень і ствоO

рення нових технологій ДЗЗ для вирішення актуальних задач

промисловості, сільського господарства, науки, національної

безпеки.

Заходами щодо виконання завдання «Здійснення дистанO

ційного зондування Землі» передбачено створення та викорисO

тання національних технічних засобів ДЗЗ для: 

1) участі у вирішенні загальнодержавних проблем з монітоO

рингу ресурсів, раціонального природокористування, прогнозуO

вання техногенних і природних катаклізмів шляхом забезпеченO

ня аерокосмічною інформацією суб’єктів державної системи

моніторингу навколишнього природного середовища, створенO

ня нових апаратноOпрограмних засобів та інформаційних техноO

логій, модернізації наземної інфраструктури; 

2) забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у

сфері ДЗЗ для вирішення глобальних і регіональних проблем

шляхом обміну супутниковою інформацією та участі в реалізації

міжнародних проєктів.

Є принаймні два чинники, чому така увага приділяється в

цій програмі саме ДЗЗ. ПоOперше, постійно розширюється коло

завдань, у вирішенні яких ефективними є винятково методи і

технології ДЗЗ. Тому у світі постійно зростає кількість запусків

супутників ДЗЗ. ПоOдруге, спостерігається тенденція перерозO
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поділу фінансових прибутків, що забезпечують інформаційні

послуги, які базуються на використанні космічних знімків.

Завдання ДЗЗ вирішуються в Україні багатьма установами та

організаціями, серед яких провідними є Науковий центр аероO

космічних досліджень Землі (ЦАКДЗ) ІГН НАН України,

Морський гідрофізичний інститут (МГІ) НАН України, ІнстиO

тут космічних досліджень (ІКД) НАН України і НКА України.

У цих академічних установах працюють висококваліфіковані

вчені і фахівці, які мають великий досвід отримання, обробленO

ня та інтерпретації аерокосмічних знімків. Тут здійснюються

фундаментальні та прикладні наукові дослідження і методичні

розробки, використовуються підходи і технології, що ґрунтуO

ються на новітніх програмних продуктах і сучасній технічній

(апаратній) базі. 

На базі ЦАКДЗ, МГІ, ІКД створились наукові школи зі своїми

лідерами та науковцями, які об’єднані єдиними підходами до

вирішення проблем, стилем роботи і мисленням, оригінальністю

ідей і методів їх реалізації. Тут успішно вирішуються сучасні

складні наукові та науковоOтехнічні проблеми. Тому тут склалися

найсприятливіші умови для підготовки молодих спеціалістів і наO

уковців, підвищення наукового рівня фахівців та вдосконалення

їхніх практичних знань у галузі дистанційних аерокосмічних

досліджень. Сьогодні ми є свідками приєднання до досліджень з

ДЗЗ деяких інших вітчизняних наукових і науковоOдослідних устаO

нов та організацій.

Але зрозуміло, що вирішення завдань і проблем, які сфорO

мульовані чинною Космічною програмою України, органами виO

щої, регіональної і місцевої влади, а також наше підключення до

міжнародних наукових і науковоOтехнічних програм (GEOSS,

GMES, FP7 тощо) неможливо без налагодженої системи підгоO

товки спеціалістів і удосконалення їх кваліфікації. Як відомо,

при підготовці спеціалістів українська система освіти орієнO

тується на принципи Болонського процесу, згідно з якими вища

освіта має двоциклову структуру: бакалаврат (3—4 роки навчанO

ня) і магістратуру (1—2 роки навчання після бакалаврату). У 2005 р.

в Болонську систему було введено третій цикл — аспірантуру.

Сьогодні навчальні курси з ДЗЗ викладають у закладах вищої

освіти України, а саме: Київському національному університеті

імені Тараса Шевченка, Київському національному університеті

будівництва і архітектури, Національному технічному універсиO
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теті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря

Сікорського», Таврійському національному університеті імені

В.І. Вернадського, Національному аерокосмічному університеті

ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», НаO

ціональному університеті «КиєвоOМогилянська академія», НаO

ціональному авіаційному університеті, Національному аграрноO

му університеті, Харківській академії житловоOкомунального

господарства, Львівській політехніці тощо. Але ці курси не дають

можливості надати студентам глибокі теоретичні і практичні

знання з ДЗЗ. Ці методи вивчаються як допоміжні до основної

спеціальності, а обсяг годин викладання доволі обмежений. До

того ж навчальні програми у різних навчальних закладах дуже

відрізняються за змістом. 

Отже, постає завдання створення базового курсу ДЗЗ, який

би містив у собі наукові засади дистанційного зондування та даO

вав змогу отримати студенту первинні навички роботи з аероO

космічними даними за допомогою сучасних геоінформаційних

технологій.

Підготовка науковців і кадрів вищої кваліфікації з ДЗЗ в УкO

раїні здійснюється у докторантурі й аспірантурі, а також у здобуO

вацтві. 

Основна спеціальність, за якою готуються наукові та наукоO

воOпедагогічні кадри з ДЗЗ, — 05.07.12 — Дистанційні аероO

космічні дослідження. Наказом Вищої атестаційної комісії

(ВАК) України від 10.06.99 р. № 288 дозволено проводити захисO

ти дисертацій за цією спеціальністю у галузях технічних, фізикоO

математичних та геологічних наук. Спеціалізовані вчені ради

(СВР), яким ВАК України надано право проводити захист диO

сертацій за даними спеціальностями, створені і функціонують в

м. Київ (СВР Д26.162.03 при ЦАКДЗ, голова ради — акад. НАН

України В.І. Лялько, СВР при ІКД НАН України і НКА України

в м. Харків (СВР Д64.062.07 при Національному аерокосмічноO

му університеті імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційO

ний інститут» (ХАІ), голова ради — дOр техн. наук, проф. О.О. ЗеO

ленський). 

Водночас СВР при ЦАКДЗ розглядає дисертації на здобуття

наукових ступенів кандидата і доктора наук з геологічних та

технічних галузей наук, СВР при ХАІ — дисертації обох наукоO

вих ступенів з технічного напряму, СВР при ІКД — дисертації в

галузі фіз.Oмат. наук.
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Окрім того, наукові та науковоOпедагогічні кадри з ДЗЗ в

Україні готуються за такими науковими спеціальностями:

04.00.22 — Геофізика, 05.24.02 — Фотограмметрія та картоO

графія, 11.00.11 — Конструктивна географія і раціональне викоO

ристання природних ресурсів, 01.04.03 — Радіофізика, 05.17.12 —

Радіотехнічні та телевізійні системи тощо.

Перший захист за спеціальністю «Дистанційні аерокосмічні

дослідження» (на той час ця спеціальність мала номер 04.00.23)

відбувся у червні 1994 р. Тоді на засіданні СВР Д 01.09.03 при

ЦАКДЗ здобувачем О.О. Янцевичем була успішно захищена диO

сертація на здобуття наукового ступеня канд. геол.Oмін. наук на тему

«Застосування лінеаментного аналізу на основі матеріалів космоO

фотозйомки при вирішенні гідрогеологічних та інженерноOгеоO

логічних задач (на прикладі Українського щита)», науковий

керівник — акад. НАН України В.І. Лялько. 

Усього за роки незалежності в Україні у галузі ДЗЗ захищено

приблизно 50 дисертацій, зокррема й під керівництвом В.І. ЛяльO

ка — п’ять кандидатських та три докторських дисертації.

Перелік учених України, якими було захищено докторські ди�
сертації зі спеціальності 05.07.12 — дистанційні аерокосмічні
дослідження:

1. Лукін В.В. (ХАІ, 2002 р., техн. науки)*

2. Якимчук В.Г. (ЦАКДЗ, 2003 р., техн. науки)

3. Ксендзук О.В. (ХАІ, 2006 р., техн. науки)**

4. Станкевич С.А. (ЦАКДЗ, 2008 р., техн. науки)

5. Сахацький О.І. (ЦАКДЗ, 2009 р., геол. науки)

6. Бутенко О.С. (ХАІ, 2011 р., техн. науки)***

Варто зауважити, що надзвичайно актуальним і важливим

для покращення підготовки кадрів з ДЗЗ є питання організації

постійно діючої системи підвищення кваліфікації викладачів

навчальних дисциплін з ДЗЗ та суміжних дисциплін, а також

інших фахівців і службовців, яким це потрібно за напрямом (роO

дом) їх діяльності. 

Практично це питання можна було б вирішити шляхом ствоO

рення, наприклад, на базі одного з провідних навчальних закO

ладів України відповідних навчальних курсів. 
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Стосовно підготовки фахівців ДЗЗ в Україні можна ствердO

жувати:

 За останні 15 років в Україні виконано великий обсяг робіт

з налагодження та покращення системи підготовки спеціалістів

та науковців з напряму ДЗЗ: викладаються навчальні дисO

ципліни з ДЗЗ, готуються спеціалісти, що володіють методами

ДЗЗ. Але потребує суттєвого покращення інформаційне забезO

печення, а саме: створення нових навчальних посібників з наO

прямів ДЗЗ, поширення можливостей своєчасного ознайомлення

з зарубіжними фаховими виданнями, надання можливості досO

тупу до аерокосмічних зображень та сучасних засобів комп’юO

терного оброблення. Актуальним і важливим для подальшого

покращення підготовки кадрів з ДЗЗ є питання організації поO

стійно діючої системи підвищення кваліфікації викладачів навO

чальних дисциплін з ДЗЗ та суміжних дисциплін, а також інших

фахівців та службовців, яким це потрібно за напрямом (родом)

їх діяльності. Актуальним для ЦАКДЗ є налагодження поO

стійних творчих та наукових контактів з кафедрами, на яких

викладаються курси ДЗЗ. 

 За період з початку 1990Oх рр. в Україні робота з підготовO

ки науковців ведеться послідовно (захисти — щороку). В

ЦАКДЗ тематика дисертаційних досліджень щільно пов’язана з

основними напрямами його робіт і з виконанням наукових завO

дань державних та міжвідомчих наукових і науковоOтехнічних

програм. Але є ще такі недоліки: затягування в написанні і поO

данні до захисту робіт, відсів з аспірантури, науковці після заO

хисту не завжди продовжують дослідження у Центрі, недостатня

робота з відбору до аспірантури. Тим не менше, лише протягом

останніх  п’яти років у ЦАКДЗ захищено чотири докторські диO

сертації в галузі ДЗЗ.

Значна увага останніми роками приділяється розробленню

нормативної та науковоOметодичної бази ДЗЗ, проведенню науO

кових досліджень. 

У 2002—2003 рр. НКА України спільно з ДКБ «Південне»,

ЦАКДЗ та ДП «Дніпрокосмос» розроблено перший український

національний стандарт з ДЗЗ «Дистанційне зондування Землі з

космосу. Терміни та визначення понять», який затверджено наO

казом Держспоживстандарту України від 15.09.2003 № 155. СтвоO

рено також Національний стандарт з ДЗЗ «Дистанційне зондуO

вання Землі з космосу. Оброблення та інтерпретування даних».
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2004 року видано «Словник з дистанційного зондування

Землі». Словник містить систему термінів та понять, що викоO

ристовуються у галузі ДЗЗ, та їх тлумачення. Надано тлумаченO

ня приблизно 1100 термінівOслів та термінівOсловосполучень,

якими охоплюються фізичні основи цієї галузі науки, методи і

системи формування та реєстрації аерокосмічних зображень,

оброблення та інтерпретація знімків, цифрова фотограмметрія,

геодезичне і топографічне забезпечення, просторові бази даних

та кадастр, системи супутникового позиціювання, методи проO

гнозування та ухвалення рішень. До кожного терміна надано йоO

го російська та англійська версії. Наведено список найпошиO

реніших латинських скорочень, список основних форматів,

стандартів і специфікацій просторових даних.

Упродовж 2004—2010 рр. державними та недержавними усO

тановами й організаціями України виконано великий обсяг науO

кових та науковоOпрактичних досліджень з різних напрямів ДЗЗ.

Серед актуальних напрямів проведених досліджень були: екоO

логічний моніторинг довкілля; оперативний моніторинг повеO

ней, підтоплень, лісових пожеж та інших природних катастроф;

оцінка стану трубопроводів; пошуки корисних копалин; оцінка

стану сільськогосподарських угідь та прогнозування врожаю;

прогнозування змін земних систем та клімату з використанням

космічної інформації тощо. 

Частина розробок українських фахівців у галузі ДЗЗ запатенO

тована в Державному Департаменті інтелектуальної власності

України.

Перспективи розвитку ДЗЗ в Україні

Світовий і вітчизняний досвід космічної діяльності дає

підстави стверджувати, що базовими принципами перспективO

ного розвитку ДЗЗ в Україні є:

 орієнтація на потреби користувачів;

 системність та комплексність у проведенні досліджень та їх

практичному впровадженні;

 функціональна завершеність комплексів та елементів ДЗЗ;

 уніфікованість, сумісність та відкритість до нарощування;

 забезпечення інтегрування з іншими програмами та систеO

мами.

Реалізація цих принципів повинна сприяти насамперед доO

сягненню таких цілей:
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 створенню системи постійного та безперервного забезпеO

чення даними ДЗЗ суб’єктів виробничоOгосподарської, наукової

та управлінської діяльності державного, регіонального та місцеO

вого рівнів, пов’язаних із захистом та контролем навколишнього

природного середовища, раціональним використанням природO

них ресурсів, несприятливими змінами клімату, погіршенням

екологічного стану, кризовими природними та техногенними

процесами, охоплюючи й ті, що мають транскордонний характер;

 подальшому розвитку аерокосмічної галузі, вдосконаленO

ню космічної системи спостереження Землі «Січ» шляхом оснаO

щення її комплексами апаратури, які використовували увесь осO

воєний спектральний діапазон електромагнітних хвиль, що

охоплювали прилади, побудовані з використанням тонких

фізичних механізмів (поляризації, флюоресценції, інтерфероO

метрії тощо); 

 створенню постійно діючої ефективної системи підготовO

ки та удосконалення фахівців з ДЗЗ;

 зміцненню міжнародного статусу України як космічної

держави та створенню підґрунтя для діяльності на світовому

ринку космічних послуг, шляхом інтегрування космічної систеO

ми спостереження Землі «Січ» в європейську (GMES) та міжнаO

родну (IGOS) системи спостереження Землі.

Першочерговими є такі завдання: 

1. Розроблення та створення державної системи ДЗЗ і

відпрацювання її взаємодії з державними та міжнародними сисO

темами моніторингу навколишнього природного середовища.

2. Виконання науковоOприкладних програм з обробки і виO

користання аерокосмічних даних для вирішення природоресуO

рсних та природоохоронних завдань (екологічний моніторинг

країни та окремих регіонів, прогнозування врожайності сільськоO

господарських культур і пожежонебезпечності лісів, пошук нафO

тогазових покладів, оцінювання стану міських агломерацій (зсуви,

підтоплення тощо) та якості земель, вивчення сучасних геодинаO

мічних процесів під час реструктуризації вугільних шахт тощо).

3. Розроблення методичного та програмного забезпечення

для підтримки державних і галузевих програм з моніторингу

навколишнього природного середовища.

4. Проведення наземних і підсупутникових (авіаційних)

калібрувальноOзавіркових робіт на українських наземних та

морських полігонах, результати яких можуть становити інтерес
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також для калібрування матеріалів зйомок із зарубіжних та

міжнародних КА.

5. Налагодження взаємокорисного ефективного співробітO

ництва з міжнародними організаціями та програмами.

6. Покращення науковоOметодичної, інформаційної та науO

ковоOвидавничої роботи — проведення конференцій, семінарів і

виставок, видання науковоOтехнічних, навчальноOметодичних

та довідковоOінформаційних матеріалів, сприяння комерціаліO

зації даних і підготовці кадрів з ДЗЗ. 

Одним з найперспективніших напрямів методів дистанційO

ного зондування морів і океанів є створення оперативної систеO

ми діагнозу і прогнозу циркуляції екосистеми Чорного моря на

основі асиміляції супутникових дистанційних (рівень моря за

даними альтиметрії, температура поверхні моря, приводний

вітер, колір моря) і супутніх (даних поверхневих дрейфуючих

буїв і буївOпрофілевимірювачів, берегових станцій і попутних

суден) спостережень у моделях екодинаміки. 

Результатом функціонування створюваної системи повинна

стати підготовка і надання користувачам кінцевих продуктів

моніторингу, демонстрація ефективності супутникового монітоO

рингу для попередження або своєчасної ліквідації наслідків

транспортних і екологічних катастроф у зоні відповідальності

України, безпеки мореплавання й інформаційного забезпеченO

ня експлуатації ресурсів шельфу Чорного моря.

Забезпечення ефективного функціонування апаратури дисO

танційного зондування океану широке розповсюдження на

світовому рівні одержала ідеологія контрольноOкалібрувальних

вимірювань, оскільки високоточні спостереження із штучних

супутників Землі неможливі без зовнішнього контролю якості

роботи апаратури. 

Висновки

Для України розвиток космічної науки в галузі ДЗЗ є однією

з необхідних умов підтримки загального науковоOтехнічного

рівня держави, міжнародної співпраці у масштабних та пресO

тижних космічних проєктах.

У результаті підготовки та виконання наукових проєктів буO

дуть отримані нові фундаментальні дані про будову та розвиток

нашої планети, про закономірності розміщення на ній родовищ
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корисних копалин, особливості енергомасообміну в геосферах

Землі, що ведуть до змін земних систем і клімату тощо.

Сьогодні виконуються такі дослідження як у рамках ДержавO

ної Космічної програми України, так і цільових програм НАН

України — «GMESOУкраїна» та «GEO�UA». 2010 року опубліковаO

но монографію «Изменения земных систем в Восточной ЕвроO

пе» у співавторстві з міжнародним колективом учених, в якій

наведено перші результати таких досліджень. 

Усе це буде сприяти створенню умов для значного підвищенO

ня рівня професійної підготовки національних наукових кадрів,

розширення їх контактів із зарубіжними науковцями, інтеграції

українських вчених до світової наукової спільноти, а основне —

до зростання ефективності впровадження наукових розробок

для вирішення актуальних практичних завдань.



КОСМІЧНІ ДОЗОРЦІ ВДИВЛЯЮТЬСЯ В ЗЕМЛЮ

Інтерв’ю В.І. Лялька газеті 
«Демократична Україна» 3 червня 2011 року

Одним із найрозвинутіших у сучасній світовій космонавтиці

напрямів людської діяльності у навколоземному просторі є виO

конуване з широким діапазоном цілей дистанційне зондування

Землі за допомогою апаратури, яка працює на борту супутників,

що належать різним державам. У нашій країні головна органіO

зація у цій сфері — розташований у Києві Науковий центр аероO

космічних досліджень Землі (НЦАКДЗ), який входить до складу

Інституту геологічних наук НАН України. Про стан справ у цьоO

му сегменті досліджень, здобутки, перспективи та проблеми коO

респондентові «Демократичної України» розповів директор

НЦАКДЗ, академік НАНУ і членOкореспондент Міжнародної

академії астронавтики, заслужений діяч науки і техніки України,

лауреат Державної премії у галузі науки і техніки Вадим Лялько.

Пильні очі на орбітах

— Наш центр, — зазначає Вадим Іванович, — створено в

1992 році на базі деяких підрозділів Інституту геологічних наук

НАН України та Київського науковоOдослідного інституту косO

моаерометодів.

Крім НЦАКДЗ, у цій сфері нині працюють також Інститут

космічних досліджень НАН України і Державного космічного

агентства України, ДКБ «Південне» і виробниче об’єднання

«Південний машинобудівний завод» (обидва у ДніпропетровсьO

ку), Морський гідрофізичний інститут НАН України (у СевасO

тополі), КБ «Арсенал» (у Києві), Національний центр управO

ління та випробувань космічних засобів  (у Криму поблизу

Євпаторії), державний науковоOвиробничий центр «Природа»
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(у Києві), Національний університет біоресурсів і природокоO

ристування України, державне підприємство «Дніпрокосмос»

(у Дніпропетровську) та деякі інші установи.

Українські наукові, проектноOконструкторські й виробничі

організації, які мали неабиякі напрацювання у різних складоO

вих дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) ще від часів коO

лишнього СРСР, продовжили і розвинули ці роботи вже в епоO

ху незалежності України. Можна згадати, зокрема, запущений у

1995Oму з російського космодрому Плесецьк перший українсьO

кий природоресурсний супутник «СічO1», який робив зйомку

поверхні Землі в оптичному і радіодіапазоні. 1999 року з косO

модрому Байконур, який Росія орендує у Казахстану, на навкоO

лоземну орбіту вивели українськоOросійський космічний апаO

рат «ОкеанOО», котрий виконував різні завдання з дисO

танційного зондування земної поверхні та Світового океану.

Ще один супутник, призначений для ДЗЗ, — «СічO1М» — запуO

щено з космодрому Плесецьк у 2004 році.

Надалі — через складні проблеми, які негативно позначилиO

ся на вітчизняній економіці, в тому числі на її ракетноO

космічній галузі, — Україна протягом багатьох років не мала заO

пусків супутників, призначених для дистанційного зондування

Землі. А старт українського космічного апарата для ДЗЗ «СічO2»,

який планували запустити на навколоземну орбіту за допомогою

конверсійної ракетиOносія «Дніпро» з комплексу Ясний в ОренO

бурзькій області Росії, згодом — з організаційноOтехнічних приO

чин, джерела яких перебувають не в Україні, — було перенесено

на перший квартал 2011Oго, а потім знову відкладено, цього раO

зу орієнтовно на другий квартал поточного року.

— Тож поки що нам у фундаментальних наукових

дослідженнях і прикладних розробках у сфері ДЗЗ, — веде далі

академік Лялько, — доводиться використовувати дані, які отриO

муємо завдяки міжнародному обміну інформацією з космічних

апаратів дистанційного зондування Землі, запущених іншими

країнами: США, Японією, Європейським Союзом тощо.

Слід зауважити, що жодний поодинокий супутник не здатO

ний охопити своєю бортовою апаратурою великі площі земної

поверхні й не може забезпечити таку періодичність зйомок її,

яка потрібна для виконання певних завдань практичного спряO

мування. Тому нині у світі в цьому сегменті космічної діяльO

ності переважає орієнтація не стільки на окремі національні суO
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путники, скільки на їхні угруповання й, певна річ, на розвиток

міжнародної співпраці у ДЗЗ.

Щаблі спостережень

— У Науковому центрі аерокосмічних досліджень Землі, —

розповідає Вадим Іванович, — виконано чимало робіт, резульO

тати яких сприяли вирішенню різних проблем, зокрема щодо

екології та кліматології, у геології, сільському господарстві й

інших галузях економіки. Ми також активно співпрацюємо з

Державним космічним агентством України, Міністерством екоO

логії і природних ресурсів, Міністерством надзвичайних ситуO

ацій, з НАК «Нафтогаз України», Державною службою геології

і надр та іншими відомствами. Співпрацюємо й з НаціональO

ним космічним агентством США (NASA), Європейським

космічним агентством (ESA), національними космічними агенO

тствами Франції (KNES), Німеччини (ДLB), Росії та інших

країн, а також із різними міжнародними організаціями.

Фахівцями центру розроблено технології, які дають змогу

оцінювати забезпеченість вологою земель на певних териO

торіях, визначати, де й наскільки підтоплено ґрунти. З’явилися

можливості завдяки таким науковим і технологічним розробO

кам вирішувати певні прикладні завдання у Києві та зоні відчуO

ження навколо Чорнобильської атомної електростанції. Крім

того, в НЦАКДЗ розроблено технології пошуку нафтових і гаO

зових родовищ у надрах — як на суші, так і на шельфі морів. Ці

розробки центру спільно з НАК «Нафтогаз України» впровадO

жено у практику при оцінюванні нафтогазопродуктивності деO

яких ділянок у Об’єднаних Арабських Еміратах і на шельфі

Каспійського моря у Туркменістані.

— І все ж, — наголошує Вадим Лялько, — слід визнати, що

розвиток досліджень і прикладних розробок із ДЗЗ в Україні, на

жаль, далеко не повністю відповідає світовим тенденціям у цій

сфері. Тому переконаний, що в Національній космічній прогO

рамі, у повсякденній діяльності потрібно значно більше уваги,

ніж досі, приділяти створенню і практичній реалізації сучасних

технологій, призначених для досліджень Землі з космічних

орбіт. Адже такі наукові підходи, методики, програмні продукO

ти і технології можуть бути ефективні, скажімо, при прогнозуO

ванні кліматичних змін чи у геологічних і геофізичних пошуках
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корисних копалин, в оцінюванні й прогнозуванні екологічного

стану територій і акваторій, визначенні їхньої забрудненості

внаслідок людської діяльності, а також допоможуть оцінювати

стан сільгоспугідь і прогнозувати врожайність різних сільськоO

господарських культур, контролювати пожежонебезпечність

лісів, процеси сніготанення, стан криги на водоймах, розміри

повеней.

— Одним із важливих чинників у дистанційному зондуванні

Землі — і найперше в міжнародних проектах GEOSS («ГлобальO

на система систем дослідження Землі»), його європейської

складової GMES («Глобальний моніторинг для безпеки навкоO

лишнього середовища») та відповідних аналогів у нашій країні

(програми GMESOУкраїна та GEO�UA) — є створення у різних

регіонах спеціально обладнаних полігонів, що використовуO

ються як текстові й контрольноOкалібрувальні — з метою забезO

печення достовірності й точності інформації, отриманої під час

ДЗЗ, шляхом її зіставлення з відповідними даними наземних

досліджень, — зазначає вчений. — Серед таких полігонних об’єкO

тів на території України — Шацький національний природний

парк, розташований на північному заході Волинської області.

Там визначено 22 еталонні ділянки — фахівці НЦАКДЗ та наші

партнери з Інституту ботаніки НАН України, ФізикоOмеO

ханічного інституту НАН України реалізують програму доO

сліджень екосистем на території цього полігону.

Тут, мабуть, доцільно пояснити певні обставини, через які у

назві Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі є

складова «аеро». Адже зондування нашої планети згори здійсO

нюється не лише з космічних апаратів, а й за допомогою

відповідного устаткування, яке перебуває на борту спеціалізоO

ваного літака й під час зйомок утворює ще один «поверх» таких

спостережень (поряд із космічним та наземним).

Парниковий ефект: від моніторингу до аудиту

Серед значущих і перспективних напрямів нинішньої діяльO

ності НЦАКДЗ його директор у розмові зі мною назвав

дослідження, які спрямовані на моніторинг наявних у земній

атмосфері парникових газів (тих, підвищенням вмісту яких стиO

мулюється так званий парниковий ефект, котрий, у свою чергу,

може спричинити відчутні кліматичні зміни на нашій планеті).
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До парникових газів належать, зокрема, CO2 (вуглекислий газ),

CH4 (метан) та деякі інші, які, відбиваючи теплове випроміненO

ня Землі, сприяють нагріванню повітря над планетою.

Протягом останніх років для визначення вмісту парникових

газів у атмосфері використовуються спеціальні прилади (сенсоO

ри), встановлені на борту кількох космічних апаратів, що праO

цюють на навколоземних орбітах, — це супутники Envisat�1

(належить Європейському космічному агентству), Aqua (америO

канська NASA) і Ibuki / GOSAT (Японія). Встановлені на цих

космічних апаратах сенсори з певними (тридобовими) інтерваO

лами часу і високою точністю визначають вміст в атмосфері

вуглекислого газу і метану.

— Науковці нашого центру, — говорить академік Лялько, —

упродовж 2009—2010 років використали дані, отримані під час

вимірювань, які здійснювала апаратура згаданих європейськоO

го, американського і японського супутників, а також результаO

ти інших спостережень — для того, щоб кількісно оцінити вміст

парникових газів у системі, до якої входять такі компоненти, як

атмосфера, рослинність і народне господарство (промисO

ловість, аграрний комплекс, транспорт, енергетика тощо) в

різних регіонах України. Завдяки цьому було визначено основні

тенденції формування балансу вуглекислого газу і метану. Такі

дослідження дали змогу нашим ученим запропонувати прогO

нозні оцінки змін температури повітря у XXI ст., зокрема на

2030Oй і на 2100Oй роки, з’ясувати очікувану кількість CO2, який

поглинається з атмосфери рослинами, а також визначити вміст

у ній CH4 і його поширення.

— Наші вчені, — зауважує Вадим Іванович, — уперше побуO

дували діаграми і карти, котрі відображають, як вуглекислий газ

розподіляється і поглинається рослинністю у кожній з адмініO

стративних областей України. Виявлено, що в середньому по

країні маємо суттєве (майже дворазове) перевищення промисO

лових викидів CO2 над його поглинанням рослинністю. Найвищі

концентрації вуглекислого газу виявлено у Донецькій, ЗаO

порізькій, Луганській, Дніпропетровській та деяких інших обласO

тях, де сконцентровано чимало металургійних і хімічних підO

приємств. До областей України з підвищеним умістом CO2 в атO

мосфері належить і Львівщина, але там таке відбувається здебільO

шого завдяки транскордонному перенесенню повітряних мас із

південних районів сусідньої Польщі, де потужна промисловість.
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Науковці центру визначили також кількісні показники

вмісту в атмосфері — по кожній з адміністративних областей —

іншого парникового газу — метану. Найвищі рівні його виявлеO

но як на Донеччині, Луганщині, Харківщині, так і на Київщині,

Сумщині, Полтавщині, Вінниччині, Чернігівщині, де вміст

CH4 у атмосфері посилюється вочевидь відходами сільськогосO

подарських виробництв і сміттєзвалищами.

Дані, отримані на підставі моніторингу вмісту парникових

газів під час таких досліджень, інтерпретують за допомогою

розроблених у НЦАКДЗ комп’ютерних програм, що дає змогу

відстежувати зміни різних рослинних груп, котрі є середовиO

щем, у якому відбувається поглинання CO2. До речі, виявлені

закономірності таких процесів характерні не тільки для териO

торії нашої країни, а й для інших регіонів планети.

— З огляду на це, — наголошує академік Лялько, — актуальO

ним і доцільним є подальший розвиток — на міжнародному

рівні, із використанням досвіду, накопиченого в нашому

центрі, — досліджень, спрямованих на те, щоб сформувати сиO

стему незалежного космічного аудиторського моніторингу баO

лансу парникових газів.

Її мета — обґрунтування, уточнення і коригування квот на

викиди парникових газів для різних держав, оцінювання поO

тенційних можливостей для продажу таких квот відповідно до

вимог Кіотського протоколу та з урахуванням рішень, які його

підтверджують, ухвалених на міжнародних конференціях ООН

зі змін клімату, котрі відбувалися у 2009 році в Копенгагені

(Данія) і наприкінці 2010Oго в Канкуні (Мексика).

Особливо слід наголосити, що такий моніторинг умісту парO

никових газів із використанням космічних засобів дисO

танційного зондування Землі має вагомий практичний сенс, бо

дасть змогу аудиторам перевіряти, відповідають чи ні заявлені

різними країнами параметри викидів таких газів їх фактичним

обсягам.

— Наші пропозиції щодо створення такої системи

космічного аудиту балансу парникових газів ми передали для

розгляду до Державного агентства з екологічних інвестицій,

очікуючи, що такі важливі роботи отримають істотну підтримку

подібно до того, як це роблять у розвинутих країнах Заходу, —

резюмує директор НЦАКДЗ. — На жаль, наші сподівання на

підтримку цього актуального напряму ДЗЗ (зокрема, з боку згаO
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даного Державного агентства) поки що не знаходять конкретO

ного втілення.

Погода на завтра

Усебічний аналіз і узагальнення отриманих науковцями даO

них щодо динаміки вмісту парникових газів у атмосфері дає

можливість прогнозувати вірогідні кліматичні зміни в різних

регіонах України.

Зокрема, в її південних областях можна очікувати перерозO

поділу атмосферних опадів, через що там сприятливішими, ніж

зараз, стануть умови для підвищення врожайності сільськогосO

подарських культур. А от у регіоні Полісся за рахунок очікуваO

ного зменшення кількості атмосферних опадів знизиться

нинішня перезволоженість.

Щодо тенденцій можливих у перспективі змін клімату у заO

гальноєвропейських масштабах, то, як вважають вчені, такі

зміни будуть неоптимальні для країн, розташованих на північ

від 50° північної широти (там може відбутися поступове похолоO

дання і посиляться вітри) та для країн, розташованих на південь

від 45° північної широти (науковці прогнозують настання поO

сушливих явищ). Для європейських країн, які знаходяться між

45Oю і 50Oю паралелями північної широти, очікуються оптиO

мальні кліматичні зміни. (Нагадаємо, що переважна більшість

території України розташована між 45° і 52° північної широти.
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