
• 2
02

1 
• №

 1
2

12 20
21





12
2021

 
   1928 .

 

 

 
. . 

 ,
 

. . 

 
 

. . 

. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 

. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 

-



Шановні читачі!

У грудні цього року виповнюється «кругла» дата від дня народ-
ження відомої у наукових і науково-видавничих колах особис-
тості — директорки Видавничого дому «Академперіодика» НАН 
України, біологині за фахом, лідерки за покликанням і просто 
чудової людини — Олени Геннадії вни Вакаренко.

На відзначення цієї події  редакція журналу «Вісник НАН 
України» підготувала і пропонує вашій увазі спеціальний випуск 
видання, в якому ми розповімо про основні знакові події  в житті 
нашої ювілярки, її  злети (про падіння нам нічого не відомо, тому 
вважаємо, що їх не було), а також надамо слово її  колегам, 
друзям, братам і сестрам по видавничій справі, які поділяться 
своїми спогадами і привітаннями.

Штатний заступник 
головного редактора 

Олена МЕЛЕЖИК
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ЯК ГАРТУВАЛАСЯ
СТАЛЬ
ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА
Деякі допитливі читачі можуть запитати: а що це за «кругла 
дата», це скільки?

За даними одного з останніх рецензованих досліджень1, 
вже в цьому столітті тривалість життя людей зросте десь до 
120—130 років, а тому відповімо їм так: наша шанована ювіляр-
ка, «земную жизнь пройдя до половины», дісталася вершини 
творчого потенціалу і ділової активності. А для прискіпливих 
читачів є підказка — на обкладинці журналу.

Отже, 60 років — багато це чи мало? Скажемо, достатньо. 
Достатньо для накопичення життєвого досвіду, для здобуття 
внутрішньої свободи, поєднаної з відповідальністю, для ство-
рення свого особистого багатого внутрішнього світу. Щоправ-
да, не всі люди вміють реалізовувати ці достатні умови, але 
наша ювілярка — точно вміє.

Про дитинство Олени Геннадії вни нам, колегам, майже ні-
чого не відомо. Знаємо достеменно, що вона народилася, і тра-
пилося це 5 грудня 1961 року. А середню освіту вона здобула у 
середній школі смт Асканія-Нова Чаплинського району, на пів-
дні Херсонської області. 

Школа ця не звичайна, має давню і багату історію, про що 
варто сказати кілька слів. 

1 Pearce M., RaB ery A.E. Probabilistic forecasting of maximum human lifespan by 2100 
using Bayesian population projections. Demographic Research. 2021. 44(52): 1271—1294. 
DOI: 10.4054/DemRes.2021.44.52
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Сучасний вигляд школи 
в смт Асканія-Нова
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У березні 1828 року імператор Російської імперії  Микола І 
підписав іменний Указ «Об учреждении в Таврической губернии 
колонии из Ангальтских поселенцев». Сталося це у відповідь на 
пропозицію генерал-губернатори Сілезії  та графства Глатц, пра-
вителя герцогства Ангальт-Кетен Фрідріха Фердинанда з динас-
тії  Асканії в, відомого покровителя наук та мистецтв, допомогти 
Росії  у розвитку мериносового вівчарства і заснувати на її  пів-
денних землях сільськогосподарську колонію. За імператор-
ським указом Фрідріх Фердинанд придбав 42,3 тис. десятин не-
обжитої землі. І вже наприкінці літа 1828 року перший транспорт 
німців-переселенців з 25 осіб (15 чоловіків, 4 жінки та 6 дітей), які 
супроводжували 2886 голів овець (серед них 50 баранів), 2 швей-
царських бугаїв, 8 корів, а також 8 коней, вирушив у дорогу. Упро-
довж року було відправлено ще три більш численні транспорти, 
загалом переїхали близько 130 колоністів. 

А вже за десять років у колонії  Асканія-Нова налічувалося 
39 тис. голів овець, що становило більш як 11 % поголів’я Дні-
провського повіту, які давали понад 14 % всієї продукованої у 
повіті вовни. 

Як це прийнято в протестантській культурі, на новому міс-
ці поселенці найперше побудували церкву і школу, оскільки 
освіту своїх дітей завжди ставили одним з найголовніших прі-
оритетів в організації  життя громади. 

З останнім транспортом 7 липня 1830 року до колонії  Асканія-
Нова з міста Цербст приїхав учитель Кох. Він одразу розпочав 
процес навчання у новозбудованій школі, де проводив щодня 
п’ять уроків, що було дивовижною практикою на той час в Росій-
ській імперії . А у неділю за сумісництвом він виконував обов’язки 
кантора і читця в місцевій лютеранській церкві. Вже невдовзі шко-
ла німецьких колоністів привернула до себе увагу освітянської 
громадськості Дніпровського повіту, подивитися на організацію 
навчання в ній приїздили навіть з інших міст Таврійської губернії . 
Учитель Кох працював у цій школі аж до 1853 року.

У 1856 році ці землі перейшли до володіння родини Фальц-
Фейнів, і вже наступного року в Асканію-Нова прибув новий 
вчитель Кеплімт. Це була високоосвічена людина з широкою 
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Пам’ятник Фрідріху Фальц-Фейну на території  заповідника

Пруд на території  заповідника «Асканія-Нова»
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ерудицією. Багатьох своїх вихованців він підготував до вступу 
у Сімферопольську гімназію. Десь у цей період школа отримала 
статус земської. 

Потім хазяїном асканійського маєтку став Фрідріх Фальц-
Фейн, який усіляко підтримував школу, а також започаткував 
земське сільське училище на 30 учнів. Саме він заснував в 
Асканії -Нова зоопарк, заклав дендрологічний парк і створив за-
повідник на ділянці недоторканого цілинного степу.

У буремному революційному 1917 і в подальші роки грома-
дянської війни школа в Асканії -Нова продовжувала працювати, 
щоправда стала називатися «Дім батрацької молоді». Напри-
кінці 1920-х років школа стала семирічною, і надалі її  доля мало 
чим вирізнялася від інших шкіл радянського періоду.

І ось у цій школі, з таким славетним минулим, навчалася 
Олена Геннадії вна Вакаренко. Вчилася вона добре, із задово-
ленням, свідченням чого є золота медаль, яку вона здобула ра-
зом з атестатом про середню освіту. 

Яку ж подальшу професію могла обрати дівчинка, яка зрос-
тала на землі, оповитій історією, в оточенні дивовижної краси 
природи? Правильно, вона вирішила стати біологом. 

У 1980 році Олена Геннадії вна стала студенткою Української 
сільськогосподарської академії  (нині — Національний універси-
тет біоресурсів і природокористування). Цей заклад вищої осві-
ти також має досить давню історію і славні традиції . Витоки його 
пов’язані з сільськогосподарським відділенням Київського полі-
технічного інституту, яке було організовано ще 1898 року. Потім 
відділення перетворилося на сільськогосподарський (агрономіч-
ний) факультет, а в 1923 році на його базі було створено само-
стійний вищий навчальний заклад — Київський сільськогоспо-
дарський інститут. У 1954 р. Київський сільськогосподарський 
інститут об’єднали з Українським лісогосподарським інститутом 
в єдиний заклад — Українську сільськогосподарську академію. 

Ще в студентські роки Олена Геннадії вна працювала в 
Українському науково-дослідному інституті тваринництва сте-
пових районів імені М.Ф. Іванова, частиною якого був заповід-
ний комплекс «Асканія-Нова» — найстаріший у світі степовий 
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Український науково-дослідний інститут тваринництва степових районів 
ім. М.Ф. Іванова
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біосферний заповідник та найбільша степова заповідна терито-
рія у Європі, яку ЮНЕСКО включило до списку еталонних тери-
торій планети. У його екосистемах налічується більш як 500 
видів вищих рослин і понад 3 тисячі видів тварин. 

Як ми вже згадували, заповідник заснував Фрідріх Едуар-
дович Фальц-Фейн. Він народився і виріс в асканійському маєт-
ку, змалку цікавився природою, спостерігав за представниками 
флори і фауни. Подорослішавши, він помітив, що вівці, розве-
дення яких було економічною основою його господарства, зни-
щують типову степову рослинність, і вирішив зберегти на своїх 
землях ділянку степу в первісному, природному стані, вилучив-
ши її  з господарського використання. Фрідріх Фальц-Фейн по-
селив там, в облаштованому ним зоопарку відкритого типу ек-
зотичних тварин: страусів, австралійських ему, тибетських яків 
і навіть кенгуру. Сюди ж уперше у світі він переселив з Монголії  
коней Пржевальського.

Це зараз ідея утримання рідкісних видів тварин у напів-
вільних умовах з можливістю надалі відтворювати їх популяції  
у природі не здається чимось дивним, а на той час ця думка 
була передовою.

На диво, у часи революцій та громадянської війни заповід-
ник вцілів, але в репресіях 1937—1939 років постраждав прак-
тично весь штат наукових працівників, а потім трапилася Дру-
га світова війна, і статус заповідника було відновлено лише на 
початку 1980-х років. 

Так, завезені Фрідріхом Фальц-Фейном коні Пржевальсько-
го успішно розмножувалися в Асканії -Нова, однак у 1943 році 
німці, відступаючи, вивезли всіх представників цього виду до 
Мюнхенського зоопарку. І лише в 1950-х роках в Асканії -Нова 
розпочався новий етап розведення коней Пржевальського — 
останнього виду диких коней на планеті. Саме сюди привезли 
й останню кобилу цього виду, спійману в дикій природі, а на 
початку 1960-х років було офіційно визнано, що кінь Пржеваль-
ського повністю зник у природному середовищі. 

У 1990-х роках за участю асканійського заповідника було 
реалізовано кілька проєктів з реінтродукції  — повернення цього 
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Директор заповідника Віктор Гавриленко

Табун коней Пржевальського в асканійському заповіднику
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виду в дику природу, і сьогодні коні Пржевальського успішно 
розмножуються в природних умовах Монголії . 

У 1998 році, невдовзі після аварії  на Чорнобильській АЕС, з 
Асканії -Нова у Зону відчуження завезли 20 особин цього виду. 
Коні добре прижилися там, збільшили свою початкову чисель-
ність у кілька разів (за оцінками фахівців, популяція нині зросла 
до 110—120 особин), і зараз кінь Пржевальського у Зоні відчу-
ження — один з найцікавіших об’єктів для досліджень. 

Отже, можна стверджувати, що саме завдяки створеній 
свого часу Фрідріхом Фальц-Фейном в Асканії -Нова популяції  
кінь Пржевальського вцілів як вид. 

Чому ми так довго розповідаємо про Асканію-Нова? А тому, 
що це тло, підґрунтя, на якому формувався і гартувався харак-
тер Олени Геннадії вни, в оточенні людей небайдужих, щиро за-
коханих у свою справу. В такому середовищі не можна працю-
вати абияк, на півсили, не можна сподіватися, що хтось за тебе 
щось зробить. Це середовище виховує такі моральні якості, як 
почуття відповідальності, вимогливість і до себе, і до інших, са-
мостійність у прийнятті рішень, внутрішню самодостатність, 
вміння критично мислити, аналізувати, ставити запитання і 
шукати відповіді на них, тобто сприяє соціальній зрілості лю-
дини, яка потрапляє до нього. Крім того, перебування в безпо-
середній близькості до природи, щоденні спостереження за 
взаємозв’язками в ній неодмінно впливають і на світогляд в 
плані розуміння того, що людина є невід’ємною частиною при-
роди, і на спроможність вибудовувати гармонійні, збалансова-
ні стосунки в людській спільноті.

У 1987 році Олена Геннадії вна перейшла на роботу до Ін-
ституту зоології  імені І.І. Шмальгаузена НАН України — найста-
рішої наукової установи загальнозоологічного профілю в Украї-
ні. Однак зв’язки з Асканією-Нова вона не розірвала і продов-
жила цикл досліджень, розпочатих у біосферному заповіднику 
раніше. Результати цієї багаторічної роботи стали основою її  
кандидатської дисертації , успішно захищеної в 1999 році.

Щоб розповісти докладніше про ці дослідження, ми маємо 
знову повернутися до історії . Як ми вже згадували, Фрідріх 



ВІТАЄМО!

13Вісн. НАН України, 2021, № 12, Спецвипуск



ВІТАЄМО!

Вісн. НАН України, 2021, № 12, Спецвипуск14

Фальц-Фейн заснував в Асканії -Нова зоопарк і закуповував до 
нього тварин у різних куточках світу. Саме так у 1888 році до 
біосферного заповідника потрапили африканські страуси і 
страуси нанду з Північної Америки. Але приїхали вони не самі. 
Разом з ними, як безквиткові пасажири, з патагонських саван 
через пів земної кулі дісталися українського степу паразити 
цих птахів — круглі черви, або нематоди Dicheilonema rheae. За-
галом життєвий цикл цих паразитичних організмів доволі 
складний — відкладання яєць і розвиток личинок у них відбува-
ється в навколишньому середовищі, при цьому роль проміж-
них хазяїв відіграють певні види комах, і можна було припус-
тити, що в незвичних для них умовах нематоди не зможуть 
його відтворити. Однак, як виявилося, в Асканії -Нова успішно 
акліматизувалися і почали розмножуватися не лише страуси, а 
й їхні супутники — нематоди. 

Проблема поступово загострювалася: крім свого природ-
ного хазяїна — нанду, в Асканії -Нова нематоди опанували ще 
два види страусів — ему та африканського страуса, в окремі 
роки до половини виведених пташенят гинули від гельмінтозу. 
Ветеринари асканійського зоопарку неодноразово намагалися 
позбутися цього паразитарного захворювання страусів, спри-
чиненого нематодами D. rheae, — дихейлонематозу, викорис-
товували звичайні антгельмінтики, але успіху ці спроби не 
мали. Ситуація ускладнювалася ще й тим, що вчені дуже мало 
знали про цикл розвитку нематоди Dicheilonema rheae, а шляхи 
зараження пташенят залишалися невідомими. 

І ось за вирішення цієї проблеми і взялася Олена Геннадії вна. 
В результаті вона змогла повністю розшифрувати життєвий цикл 
нематоди D. rheae, встановила, що умови напіввільного утриман-
ня страусів у цілинному асканійському степу виявилися доволі 
сприятливими для цих паразитів, які досить швидко знайшли собі 
серед місцевих видів комах нових проміжних хазяїв — представ-
ників прямокрилих (Orthoptera) з родин Acrididae, простіше ка-
жучи, сарану, деякі види коників і цвіркунів. Вона також вивчи-
ла структуру паразитарних систем нематод, розвиток їх личи-
нок у проміжному хазяїні та описала ці личинки.
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Якщо коротко, то яйця нематод D. rheae через травний 
тракт страуса-хазяїна потрапляють у зовнішнє середовище. 
Вони містять сформовану на першій стадії  личинку, подальший 
розвиток якої може відбуватися тільки в організмі проміжного 
хазяїна — прямокрилих комах. Як же яйця можуть потрапити 
до сарани чи коника, які харчуються зеленими частинами рос-
лин? Виявилося, що у другій половині літа посуха змушує сара-
нових шукати додаткові джерела вологи, і найчастіше вони 
знаходять її  у пташиних фекаліях, поїдаючи їх разом з яйцями 
D. rheae. При цьому пташенята страусів, які вилуплюються за-
звичай на початку липня, в перші три місяці життя, які припа-
дають саме на найбільш посушливий період, харчуються пере-
важно прямокрилими комахами, з якими нематоди й потра-
пляють до організму птахів. 

Отже, знаючи життєвий цикл і розуміючи структуру пара-
зитарної системи D. rheae, Олена Геннадії вна розробила за-
гальні принципи профілактики дихейлонематозу не лише в зо-
опарку Асканії -Нова, а й загалом при розведенні страусів. Голо-
вна ідея такої профілактики полягає у перериванні життєвого 
циклу паразита в найбільш уразливому місці, яким в умовах 
штучного розведення є ланка передачі паразита від проміжно-
го хазяїна до остаточного. Тому вона й запропонувала дуже 
простий спосіб — ізолювати пташенят від дорослих птахів, що 
дозволяє майже повністю виключити їх зараження. Особливої 
актуальності ці дослідження набули останнім часом, коли в ба-
гатьох країнах Європи, зокрема й в Україні, інтенсивно почало 
розвиватися промислове страусівництво.

Проте одна справа прочитати цей короткий опис роботи, 
який тим не менш дає змогу оцінити її  ґрунтовність, а інша — 
уявити собі, наскільки складно було практично організувати ці 
дослідження. Щоб знайти проміжного хазяїна і зрозуміти шля-
хи циркуляції  паразита, потрібно було детально вивчити осо-
бливості поведінки і кормові преференції  комах, причому без-
посередньо на місці утримання страусів.

Однак страуси — великі птахи, африканський страус уза-
галі найбільший у світі птах, маса дорослого самця може сягати 
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«Партнери» в написанні кандидатської дисертації  Олени Геннадії вни —
го лов ні постачальники об’єктів дослідження

«Чоловіча розмова» 
африканських страу сів.
Ну і як тут без швабри?!

Страус нанду
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150 кг. Нанду хоча й у 1,5—2 рази менші, але дуже стрімкі і, як і 
їхні африканські побратими, особливим розумом не вирізня-
ються, мають норовистий характер та непередбачувану пове-
дінку. Цікаво, що крик нанду нагадує рик якогось великого хи-
жака з родини котячих. Особливо войовниче поводять себе 
самці страусів у період розмноження і коли захищають свою 
територію. У природі дорослі африканські страуси небезпечні 
навіть для левів — одним ударом ноги, озброєної твердим кіг-
тем, вони можуть серйозно поранити хижака. 

Ось з такими «партнерами» Олені Геннадії вні доводилося 
протягом багатьох років проводити свої дослідження, адже їй 
потрібно було збирати матеріал для дослідів безпосередньо по-
серед стада цих птахів. Щоб завоювати авторитет у страусово-
му середовищі, їй доводилося навіть брати участь у турнірних 
битвах самців, для чого у пригоді стала звичайнісінька швабра, 
позичена у прибиральниці, — піднявши її  перед собою, героїня 
нашої розповіді, з одного боку, ставала більш схожою на звич-
ного для страусів супротивника, а з іншого — мала дуже ефек-
тивну зброю. 

І хто сказав, що робота вченого нудна і кабінетна?! 
До речі, варто зазначити, що професійна спільнота визна-

ла наукові здобутки О.Г. Вакаренко — з 1996 по 2001 рік вона 
була чле ном Президії  Українського наукового товариства па-
разитологів.

Наприкінці 2001 року у житті Олени Геннадії вни розпочав-
ся новий етап, пов’язаний з видавничою діяльністю. Її запроси-
ли на роботу до Президії  НАН України і з 2002 року призначи-
ли на посаду ученого секретаря Науково-видавничої ради НАН 
України, яку тоді очолював академік НАН України Володимир 
Володимирович Немошкаленко. 

Олена Геннадії вна дуже швидко опанувала всі «хитрощі» 
нових службових обов’язків, і коли через пів року В.В. Немош-
каленко раптово пішов з життя, повсякденна робота не припи-
нялася аж до призначення у жовтні 2002 року нового голови 
Науково-видавничої ради, яким став академік НАН України 
Ярослав Степанович Яцків.
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Тандем голови Науково-видавничої ради і ученого секрета-
ря виявився дуже вдалим, у цей період вдалося реалізувати ба-
гато ініціатив Я.С. Яцківа, які були спрямовані на осучаснення і 
поліпшення академічного книговидання. Тоді в Академії  вже 
функціонував Видавничий дім «Академперіодика», створений 
2000 року на базі Спеціалізованої друкарні наукових журналів. 
Саме цій установі, очільником якої був Леонід Федорович Кур-
тенок, було доручено реалізовувати програму підтримки жур-
налів Академії , започатковану 2004 року за ініціативою голови 
Науково-видавничої ради академіка Я.С. Яцківа з метою підви-
щення якості видань академічної наукової періодики. 

Зрозуміло, що як учений секретар Науково-видавничої 
ради Олена Геннадії вна тісно співпрацювала з директором 
«Академперіодики», який дуже цінував її  професійні якості, і 
коли Леонід Федорович Куртенок через погіршення стану 
здоров’я почав придивлятися до колег з метою знайти собі на-
ступника, його вибір припав на О.Г. Вакаренко.

Отже, у грудні 2007 року Олена Геннадії вна Вакаренко очо-
лила Видавничий дім «Академперіодика» НАН України. 

Уважний читач, мабуть, помітив, що всі установи, в яких 
навчалася чи працювала Олена Геннадії вна, по праву супрово-
джуються характеристикою з префіксом «най-»: найдавніша, 
найбільша, найперша. Тому не дивно, що Видавничий дім під її  
керівництвом почав активно розвиватися, прагнучи до лідер-
ства у сфері своєї професійної діяльності.

Докладно про історію і розвиток Видавничого дому «Ака-
демперіодика» можна прочитати в інтерв’ю Олени Геннадії вни, 
опублікованому в № 6 журналу «Вісник НАН України» за 2020 
рік2 під назвою «Академічність — це насамперед професійність 
і висока якість».

А тепер передамо слово колегам ювілярки.

2 http://www.visnyk-nanu.org.ua/sites/default/fi les/fi les/Visn.2020/6/Visn_6-2020%2B9_Vakarenko.pdf
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У 2002 році волею долі, а насправді — президента НАН України 
Бориса Євгеновича Патона, я став головою Науково-видавничої 
ради НАН України, яку до того очолював Володимир Володи-
мирович Немошкаленко — справжній професіонал видавничої 
справи. А я тоді дуже мало був обізнаний із проблемами акаде-
мічного книговидання, мав лише досвід з видання кількох жур-
налів та збірників наукових праць з астрономічної тематики і 
навіть уявити собі не міг, що колись буду очолювати таку над-
звичайно важливу ланку діяльності Академії . Я казав Борису 
Євгеновичу: не хочу, не буду, не зможу. Проте Б.Є. мало хто міг 
відмовити, а тому що сталося, то вже сталося.

Почав входити в курс справ, передусім знайомлюся з ка-
драми. Насамперед зустрівся з ученим секретарем Науково-
видавничої ради Оленою Геннадії вною Вакаренко. Перше вра-
ження — незабутнє: вродлива жінка, надзвичайна енергетика, а 
яке глибоке знання справи! І я зрозумів, що хочу (чого «хочу», 
то вже думайте, як забажаєте).

Подальша робота лише підтвердила мої перші враження. 
З таким ученим секретарем, як вона, сміливо можна і у вогонь, 
і у воду, а не лише Науково-видавничою радою керувати.

Від нашого першого знайомства минуло вже майже 20 ро-
ків, а мене не покидає це приємне відчуття від спілкування, 
плідної співпраці та взаємної довіри з Оленою Геннадії вною — 
тепер вже славним директором Видавничого дому «Академпе-
ріодика» НАН України.

Яцків Ярослав Степанович
академік НАН України,
голова Науково-видавничої ради НАН України,
директор Головної астрономічної
обсерваторії  НАН України
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Харченко Віталій Олександрович
доктор біологічних наук,
завідувач відділу паразитології ,
виконувач обов’язків директора
Інституту зоології  ім. І.І. Шмальгаузена
НАН України

Коли мені запропонували взяти участь у товариському проєкті 
з привітання Олени Геннадії вни, я навіть не відразу згадав, коли 
і як ми з нею познайомилися. Здається, що ми знаємо один од-
ного принаймні пів життя. 

Однак попри те, що ми працювали в одному відділі пара-
зитології  Інституту зоології  ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, 
наші шляхи в той період майже не перетиналися. Вона при-
йшла до нас у 1987 році, а я тоді був повністю занурений у за-
хист своєї кандидатської дисертації . Потім вона пішла у декрет-
ну відпустку, а коли повернулася в інститут на повну ставку, я 
вже працював у Президії  НАН України.

У середині 1990-х років Академії  вдалося виграти грант 
Міжнародного наукового фонду Сороса, і було прийнято рішен-
ня про створення Спеціалізованої друкарні при Президії  НАН 
України. Очолив її  Леонід Федорович Куртенок, який до того 
був ученим секретарем Науково-видавничої ради, а я, відповід-
но, зайняв його місце. 

Роботи в Раді було дуже багато, сам я впоратися з усім не 
міг, а тому постала необхідність взяти в штат ще одну людину. 
Шукати її  я кинувся, звісно, до рідного інституту, де мені й по-
радили звернути увагу на Олену Геннадії вну Вакаренко. По-
спілкувався з нею, і вона мені сподобалася, сподобався її  підхід 
до справи.

Слід зазначити, що тоді в Президії  гендерна політика була 
однозначна — жінок не брали на більш-менш відповідальні по-
сади, лише як допоміжний персонал. Тому керівник Сектору 
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зведеного планування, до структури якого належала і Науково-
видавнича рада, Олександр Петрович Ульяненко був не дуже 
задоволений її  кандидатурою. Однак Олена Геннадії вна змогла 
його переконати, запевнила, що в декрет принаймні не збира-
ється. Пам’ятаю, вона сказала йому: «Я вже свою репродуктив-
ну функцію виконала», що, мабуть, справило враження. Отже, 
її  взяли на посаду наукового співробітника.

Проте невдовзі після того, як я почав вводити нового спів-
робітника в курс справ, прийшла звістка, що я виграв грант 
CRDF на два роки, і я прийняв рішення повністю повернутися 
до наукової роботи, тим більше, що тоді я вже десять років про-
працював у Президії . Звісно, найбільш прийнятною кандидату-
рою на мою посаду вченого секретаря була саме Олена Генна-
дії вна. Наскільки я знаю, рішення про її  призначення прийма-
лося на найвищому рівні керівництва Академії  — вона була пер-
шою жінкою рівня ученого секретаря сектору.

У період спільної роботи в Президії  у нас з Оленою Генна-
дії вною поступово почали складатися міцні товариські стосун-
ки, які тривають і дотепер, незважаючи на те, що наші «вироб-
ничі» шляхи вже давно розійшлися. А це дорогого варте.
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Учені секретарі Науково-видавничої ради НАН України різних років: Віталій 
Харченко, Олена Вакаренко, Юлія Діденко, Анна Радченко
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Алєксєєнко Ігор Ростиславович
кандидат біологічних наук,
генеральний директор Видавництва
«Наукова думка» НАН України

Олена Геннадії вна Вакаренко. Красива, розумна жінка з силь-
ним характером. Людина, яка сама себе зробила, — селфмейд-
мен, точніше вумен.

Наша спільна робота у зв’язці «учений секретар Науково-
видавничої ради — директор видавництва» ґрунтувалася, з од-
ного боку, на обопільному бажанні якомога краще організувати 
роботу на спільній «ниві», а з іншого — на гарних людських сто-
сунках, повазі один до одного, на схожих поглядах і оцінках 
того, що відбувається навкруги. 

З часом наша співпраця трансформувалася в добрі відно-
сини керівників двох видавничих підприємств Академії . Про-
фесійні поради, як то кажуть, обмін досвідом, обговорення ви-
робничих проблем, спільні поїздки на форуми наукової книги, 
теплі компанії  з тих чи інших святкових приводів…

Мені подобається коло приятелів Олени Геннадії вни, з яки-
ми доводиться зустрічатися, багато її  колег з Президії  НАН Украї-
ни. До речі, з вдячністю згадую наших керівників за мудру кадро-
ву політику — до Апарату Президії  відбирали людей, які насампе-
ред відповідали двом критеріям: кандидат повинен був мати, по-
перше, організаторські здібності, а по-друге, — гарні людські якос-
ті. Ось такими і є сама Олена Геннадії вна та її  колеги.

Вона любить життя. Чого варте лише її  захоплення дайвін-
гом з наступними розповідями та наочною демонстрацією світ-
лин з відвіданого в колі друзів підводного царства.

Пані колежанко! Хочеться побажати подальших успіхів у 
житті, яке має приносити задоволення. Нехай воно буде ціка-
вим, наповненим, яскравим.

А якщо щось — ми поруч.
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Радченко Анна Ігорівна
кандидат геологічних наук,
заступник директора з питань наукової
та видавничої діяльності
Видавничого дому «Академперіодика»
НАН України

Саме з легкої руки Олени Геннадії вни свого часу я перетвори-
лася з геолога на фахівця з видавничої справи. Не відразу фа-
хівця, звісно, але… 2002 року відбувся мій другий похід до Пре-
зидії  НАН України.

Маю пояснити. Перший мій похід був цікавий, але невда-
лий: після здобуття ступеня кандидата наук я хотіла зайняти 
вакансію наукового співробітника в одному з секторів Науково-
організаційного відділу, але виявилося, що в мене є суттєвий і 
невиправний недолік — я дівчинка, а потрібен хлопчик. Тому я 
залишилася в інституті, а згодом мій керівник вирішив запо-
чаткувати власний періодичний збірник наукових праць і від-
рядив мене до Науково-видавничої ради НАН України, щоб 
з’ясувати всі вимоги та умови. Тоді я і познайомилася з Оленою 
Геннадії вною. Вона все чітко і детально пояснила, і ми досить 
швидко зареєстрували наше видання. 

Минув деякий час, і раптом (це дійсно було досить несподі-
вано) я отримала пропозицію працювати у Президії . Погодилася 
відразу і досі не шкодую: це була цікава, нова для мене робота, 
нові питання, обшир матеріалів для аналізу й досліджень, мож-
ливість реалізовувати ідеї і відчуття дотичності до важливих 
процесів і зрушень в Академії . І тепер, озираючись назад, можу 
впевнено сказати, що коли ученим секретарем Науково-видав-
ничої ради була Олена Геннадії вна, робота з організації  та ви-
вчення видавничої діяльності Академії  буквально кипіла.

А потім Олену Геннадії вну заскочила необхідність очолити 
Видавничий дім «Академперіодика», і її  посада разом з обов’яз-



ВІТАЄМО!

31Вісн. НАН України, 2021, № 12, Спецвипуск



ВІТАЄМО!

Вісн. НАН України, 2021, № 12, Спецвипуск32

ками та відповідальністю залишилися мені у спадок. Добре, що 
контакти не переривалися, у нас були спільні проєкти та напра-
цювання, єдине розуміння напрямів подальшого розвитку і 
проблем на цьому шляху. Мабуть, тому через кілька років я і за-
пропонувала їй взяти мене на посаду заступника у Видавничо-
му домі разом з обов’язками головного редактора — хотілося 
одночасно і нового, і добре знаного. І знову не шкодую, бо спів-
праця триває, не завжди легка й безхмарна, але повсякчас ре-
зультативна й продуктивна.

«Академперіодика» розвивається, постійно оновлюється, 
розширює перспективи, започатковує нові види діяльності, ви-
вчає нові питання, опановує нові технології . Значна частина на-
укової роботи з питань видавничої діяльності разом з Оленою 
Геннадії вною логічно перемістилася до Видавничого дому і 
триває досить вправно й успішно, причому це не лише наш 
суб’єктивний погляд зсередини.

У всіх таких історіях багато залежить від особистості — її  
пасіонарності, харизми, натхненності, впевненості, щирості, муд-
рості, цікавості до нового. Поєднання цих якостей у директора 
«Академперіодики» з жіночністю та інтуїцією дає змогу колек-
тиву Видавничого дому уникати спокою, застою та нудьги.

Було б чудово, щоб так тривало й надалі. І для цього зичу 
здоров’я, натхнення, гарного настрою, яскравих вражень, неза-
бутніх мандрівок і комфортного відпочинку, сонця й тепла!
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Діденко Юлія Володимирівна
учений секретар
Науково-видавничої ради
НАН України з 2011 р.

Язвинська Мирослава Вікторівна
науковий співробітник
Видавничого дому «Академперіодика»
НАН України з 2007 р.

«Невидимі» жінки
Коли в 1987 році Олена Вакаренко прийшла в Інститут зоології  
ім. І.І. Шмальгаузена, вона ще й не підозрювала, що вже за кіль-
ка років їй доведеться долучитися до видавничої справи Націо-
нальної академії  наук України і стати ученим секретарем 
Науково-видавничої ради НАН України.

Насамперед на посаді ученого секретаря Науково-видав-
ни чої ради Олена Геннадії вна мала досягти взаєморозуміння з 
видатними вченими та непересічними особистостями — акаде-
міком В.В. Немошкаленком, який тоді був очільником Науково-
видавничої ради, а потім з його наступником — академіком 
Я.С. Яцківим. Під їхньою орудою Олена Геннадії вна, спираючись 
на притаманну їй любов до книги, делікатність і смак, стала 
активною учасницею боротьби за збереження наукового кни-
говидання, зокрема й видання наукових журналів.

Здійснюючи науково-організаційну та методичну діяльність 
у сфері видавничої справи, Олена Геннадії вна зарекомендувала 
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себе як фахівець високого рівня, і в грудні 2007 року її  було при-
значено на посаду директора Видавничого дому «Академперіоди-
ка» НАН України — видавництва і поліграфічної бази Академії .

Набутий у Науково-видавничій раді професійний досвід 
роботи з академічними книжковими і періодичними видання-
ми, а також (що дуже важливо) вміння працювати в суто чоло-
вічому колективі допомогли Олені Геннадії вні порозумітися з 
енергійним та ініціативним попереднім директором видавни-
цтва Л.Ф. Куртенком. У короткий термін у Видавничому домі 
було впроваджено нові напрями роботи, спрямовані на ефек-
тивну популяризацію наукових здобутків Академії , якомога 
ширше представлення її  видавничої продукції , зокрема в мере-
жі Інтернет, а також на надання методичної та консультативної 
допомоги академічним установам, що готують і випускають 
видавничу продукцію.

Вже за десять років «Академперіодика» піднімається на но-
вий щабель розвитку: проводиться щорічна науково-прак тична 
конференція, триває науково-аналітична робота, даються реко-
мендації  щодо підготовки та уніфікації  паперових і електрон-
них видань для всіх установ НАН України. За короткий час Ви-
давничий дім став базовою установою Науково-видавничої ради, 
забезпечуючи її  поточну роботу та консультування працівників 
видавничих підрозділів установ Академії .

Олена Геннадії вна виявилася першопрохідницею. Перша жін-
ка — учений секретар у Президії  НАН України за всі часи існування 
Академії . Перша жінка в апараті Науково-видавничої ради НАН 
України — до цього часу там працювали виключно чоловіки. Пер-
ша жінка — директор академічного видавництва. Її енергія, сила 
волі, наполегливість, вміння знаходити спільну мову з чоловіками 
торували шлях наступним ученим секретарям — Анні Радченко і 
Юлії  Діденко. І саме в період її  секретарства на роботу до Науково-
видавничої ради прийшла Мирослава Язвинська.

Нам не завжди було легко знайти спільну мову з головою 
Науково-видавничої ради та пристосуватися один до одного, 
але завдяки Олені Геннадії вні ми швидко опановували основні 
засади видавничої діяльності та особливості роботи в Академії , 
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почали глибоко розумітися на питаннях наукового книговидан-
ня і навчилися обстоювати позиції  Науково-видавничої ради.

Згодом Олена Геннадії вна згуртувала навколо себе друж-
ний, професійний та працьовитий колектив Видавничого дому. 
Вона «вибиває» фінансування на придбання друкарського ус-
таткування, комп’ютерів, поліпшує умови роботи працівників, 
ремонтуючи приміщення. 

І при цьому вона встигає читати книжки, малювати карти-
ни, подорожувати світом. Її приклад переконує, що кожному 
варто читати хоча б для того, щоб... почути самого себе та жити 
власним життям.

Бажаємо Вам, Олено Геннадії вно, тримати й надалі планку 
найкращого академічного видавництва, аби співробітники Ви-
давничого дому продовжували пишатися тим, що вони є части-
ною команди «Академперіодики».
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Бахонський Олександр Вадимович
кандидат фізико-математичних наук,
керівник Сектору з координації 
наукових досліджень Науково-організаційного
відділу апарату Президії  НАН України

Час спливає надзвичайно швидко. Подумки повертаючись у 
минуле, часто запитуєш себе, а коли ті чи інші події  відбулися? 
Щось губиться в нетрях пам’яті, а щось згадується так яcкраво, 
неначе сталося кілька років тому, хоча в реальності прошелес-
тіли вже роки-роки-роки…

Так от. Була осінь 2001 року. У наш підрозділ, а саме, Сектор 
з координації  наукових досліджень Науково-організаційного 
відділу Президії  НАН України з Інституту зоології  ім. І.І. Шмаль-
гаузена на посаду наукового співробітника-консультанта прийшла 
нова людина. Це були вже нові часи, почала змінюватися ген-
дерна політика в доборі працівників апарату Президії , і тому не 
дивно, що новим співробітником виявилася представниця пре-
красної половини людства. Звали її  Олена Геннадії вна Вакаренко.

Зрозуміло, що паперова робота співробітників апарату Пре-
зидії  якось не дуже кореспондувала з методами організації  та 
проведення наукових досліджень у наукових установах Акаде-
мії . Був у нас якось стажер (зараз не пам’ятаю, з якого інститу-
ту), так він за тиждень роботи вже розгублено благав відпусти-
ти його назад, до живої наукової роботи.

Акімов Юрій Андрійович
кандидат біологічних наук,
провідний науковий співробітник
Державної установи «Центр оцінювання
діяльності наукових установ та наукового 
забезпечення розвитку регіонів України
НАН України»
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А от Олена Геннадії вна, не тушуючись, діловито почала зану-
рюватися в глибини науково-організаційної роботи з її  координа-
цією, субординацією та різними неписаними правилами буття й 
творчості. Їй припала багатогранна робота в царині науково-
видавничої справи Академії . Я як міг (а міг би й більше) допома-
гав їй у цьому. Бачив, як Олена Геннадії вна спокійно все сприйма-
ла, без зайвих емоцій вирішувала складні питання. А підстави 
«вибухати» напевно були, оскільки працювати їй потрібно було в 
тісній зв’язці з високодостойним академіком Ярославом Степано-
вичем Яцківим, який за визначенням є трудоголіком та перейма-
ється одночасно безліччю питань (іноді навіть фантастичних), 
частину з яких мала реалізовувати саме Олена Геннадії вна.

Як же їй це вдавалося? Тут нашій героїні ставали у пригоді 
і міцна хватка, і талант, і моментами дипломатія. Дуже імпону-
вало, що О. Вакаренко вміла налагоджувати дружньо-ділові сто-
сунки зі співробітниками апарату Президії . Мала вона й довіру 
керівництва Академії . Через пів року після зарахуванням на ро-
боту О.Г. Вакаренко стала старшим науковим співро біт ни ком-
консультантом.

Життя ще раз підтвердило відому істину: вантажать на того, 
хто тягне. Обставини склалися так, що в Олени Геннадії вни зов сім 
не було часу на «розгойдування». Дуже швидко, але при цьому 
глибоко опанувала вона питання видавничої діяльності, і коли 
у 2002 році учений секретар Науково-видавничої ради В.О. Хар-
ченко повернувся на роботу до Інституту зоології  ім. І.І. Шма-
ль гаузена, гідно підхопила з його рук стерно влади у Науково-
видавничій раді як її  учений секретар. 

Далі було стрімке сходження щаблями ієрархічної драби-
ни. На початку 2007 року Олена Геннадії вна обійняла наукову 
посаду ученого секретаря сектора, а за дев’ять місяців керівни-
цтво Академії  довірило їй очолити Видавничий дім «Академпе-
ріодика». І далі це вже інша пісня (не моя).

Насамкінець. Ми тішимо себе думкою, що це ми, колектив 
Сектору з координації  наукової діяльності, дали путівку у життя 
цій чудовій людині, фахівцю науково-видавничої справи Олені Ген-
надії вні Вакаренко. Найкращі побажання, наш шановний ювіляр!
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Рутьян Євгеній Володимирович
кандидат біологічних наук,
заступник начальника Науково-організаційного
відділу апарату Президії  НАН України,
учений секретар Секції  хімічних і біологічних
наук НАН України

Так склалося, що познайомився з Оленою Геннадії вною я вже в 
Президії , незважаючи на те, що ми з нею вихідці з одного інсти-
туту. Як потім з’ясувалося, аспірантом я навіть був на захисті її  
дисертації , але знайомством це, звісно, не назвеш.

У 2002 році, коли постала необхідність взяти нового спів-
робітника до Сектору координації  наукових досліджень, тодіш-
ній учений секретар Відділення загальної біології  Іван Марко-
вич Єрмоленко згадав про мою кандидатуру — за рік до того я 
проходив стажування в Апараті Президії . Співбесіду зі мною 
проводила Олена Геннадії вна. Добре пам’ятаю цей сонячний 
день, перший день осені. Ми проговорили годину чи півтори, 
вона детально мене розпитувала, я також ставив багато запи-
тань, оскільки намагався зрозуміти, що саме потрібно буде ро-
бити, як раптом Олену Геннадії вну покликав до себе керівник 
Сектору Олександр Петрович Ульяненко, а я залишився очіку-
вати в її  кабінеті. Минула година, дві, а може й три-чотири (точ-
но не пам’ятаю — мені здавалося, що це була ціла вічність). Як 
потім з’ясувалося, то був перший робочий день Олександра Пе-
тровича після відпустки, і він хотів детально дізнатися, як без 
нього йшли справи, обговорити плани роботи на майбутнє. 
Мене взяли на випробний термін, по закінченню якого Олена 
Геннадії вна рекомендувала взяти мене на роботу до Президії , 
що звісно, було дуже приємно.

Працюючи в Апараті Президії  під безпосереднім керівни-
цтвом Олени Геннадії вни, я в неї багато чого навчився. У той 
час вона була для мене не лише наставником в робочих питан-
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нях, а й добрим порадником у багатьох життєвих ситуаціях, 
іноді просто розповідала якісь дотичні історії  зі свого досвіду, 
з яких я, сподіваюся, робив правильні висновки. До речі, мене 
тоді дивувала в ній одна особливість: за службовими обов’яз-
ками їй потрібно було працювати з дуже великою кількістю 
нормативних документів, і у неї дивовижно виходило не про-
сто прочитати їх, а якось одразу опрацювати, усвідомити, про-
пустити крізь себе, якщо можна так сказати. І коли від Акаде-
мії  готувалися пропозиції  до Кабінету Міністрів, Міністерства 
освіти і науки, Міністерства інформації  щодо внесення змін до 
чинного законодавства, вона висловлювала дуже слушні про-
позиції , які часто потрапляли до остаточного документа від 
НАН України.

Ще однією нашою «точкою дотику» є наукова фахова спе-
ціалізація. Здається, два зоологи завжди знайдуть спільні теми 
для розмови. Мені дуже імпонує її  активний спосіб життя: це і 
виїзди на природу, і байдаркові походи, і занурення з аквалан-
гом. Зазвичай люди з віком «застоюються», стають більш ліни-
вими, важкими на підйом, але це не про неї.

Крім того, всі роки, коли Олена Геннадії вна була моїм на-
чальником, вона всіляко підтримувала мене в моїх «польових 
активностях», які зазвичай припадали на весну. Варто зазна-
чити, що в Президії  весна — це завжди гаряча пора, оскільки всі 
готуються до Загальних зборів, і коли керівник Сектору Олек-
сандр Петрович висловлював певні невдоволення від мого ба-
жання в цей період взяти відпуску для експедиції , Олена Генна-
дії вна завжди ставала мій бік.

І навіть після того, як Олена Геннадії вна очолила «Ака-
демперіодику», людські стосунки не перервалися. Щоразу, коли 
вона у своїх справах буває в Президії , обов’язково заходить 
до «старих» знайомих, розпитує, чим ми займаємося, що у нас 
нового.

Загалом я згадую той період роботи в Президії  завжди з 
теплотою. У нас на 5-му поверсі панувала позитивна, життєра-
дісна атмосфера, колектив був досить молодий (принаймні ми 
всі були на 20 років молодшими), і Олена Геннадії вна з її  тон-
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ким почуттям гумору безумовно задавала тон. Якось я, повер-
таючись з експедиції , сильно захворів у дорозі, і коли прийшов 
на роботу, мав дещо «замучений» вигляд. Захожу до кабінету 
Олени Геннадії вни, а вона дивиться на мене, сплескує руками і 
каже: «Та що ж це таке! Проводжали у відпустку наукового спів-
робітника, а повернувся пів співробітника!». Я й досі з посміш-
кою згадую цю її  фразу.

Тому я радий, що в моєму житті були ті чудові роки спільної 
роботи з Оленою Геннадії вною. Сподіваюся, що це взаємно.
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Гороховатська Ольга Ярославна
кандидат історичних наук,
учений секретар Відділення інформатики
НАН України

З Оленою Геннадії вною Вакаренко ми прийшли на роботу до 
Президії  НАН України в один і той самий рік, і хоча працюва-
ли в різних підрозділах, але наші робочі місця були на одно-
му поверсі. Тому роззнайомилися досить швидко. Приємно 
було дізнатися, що Олена також біолог, тож маємо дещо 
спільне. 

Чомусь запам’яталося, що більш тісне знайомство почало-
ся із суто жіночої розмови про якісь дрібнички — дівчата, вони 
ж такі дівчата!

Трохи згодом тодішній учений секретар Відділення ін-
форматики Володимир Іванович Сидоренко заохотив нас 
після роботи відвідувати басейн, де ми потрапили до компа-
нії  дайверів. Олена всерйоз захопилася цією справою і зайня-
лася підводним плаванням. Напевно, через це своє захоплен-
ня, а також через картини підводного світу Андре Лабана — 
незмінного члена експедицій Жака-Іва Кусто, вона прийшла 
до живопису. 

Це саме те, що приваблює мене в Олені, — її  багатогран-
ність, різнобічність інтересів, доброзичливість, відкритість. 
Усе, що вона робить, є якісним і виходить у неї на високому 
рівні.

Ми і раніше, і зараз нечасто перетинаємося з Оленою в 
суто робочих питаннях, але і тоді, коли вона працювала в 
Науково-видавничій раді НАН України, і тоді, коли очолила Ви-
давничий дім «Академперіодика», було приємно бачити її  гли-
боку обізнаність у справі, чіткість, цілеспрямованість, розваж-
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ливість і готовність допомогти за потреби. За що б Олена не 
бралася, чим би не займалася, як висококласний фахівець вона 
завжди глибоко занурюється у суть справи, шукає і знаходить 
оптимальні шляхи вирішення проблем. 

У нас є чимало спільних спогадів, і я дуже рада, що доля 
звела мене з цією мудрою, чарівною і чарівливою пані. 

Знаю, що на досягнутому Олена не зупиниться, а шукати-
ме щось нове в собі та у світі, розвиватиметься далі. Бо ж, як 
відомо, межі досконалості немає.
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Михальський Микола Федорович
кандидат біологічних наук,
провідний науковий співробітник
Сектору зведеного планування
Науково-організаційного відділу апарату
Президії  НАН України

Наше знайомство з Оленою Геннадії вною триває вже понад 15 
років. Розпочалося воно з консультації  вченого секретаря 
Науково-видавничої ради НАН України вченому секретарю од-
ного з інститутів Академії , а потім спілкування перейшло у пло-
щину тісної співпраці спочатку в межах Науково-організаційного 
відділу (Сектор зведеного планування завжди знаходив чим 
поцікавитися у Науково-видавничої ради), а згодом — і з Видав-
ничим домом «Академперіодика», куди перейшла Олена Ген-
надії вна (хіба ж можемо ми провести будь-який загальноака-
демічний захід без видавничої підтримки?!).

За весь час наших виробничих стосунків у нас ніколи не 
було труднощів, оскільки навіть у разі виникнення якихось су-
перечливих чи складних питань Олена Геннадії вна завжди на-
лаштована на пошук шляхів до вирішення проблеми, тактовно 
і дипломатично пропонує кілька можливих варіантів виходу із 
ситуації . Зізнаюся, я навіть думки не припускаю, що справа, за 
яку відповідає Олена Геннадії вна, може бути не виконана.

Нові враження від спілкування з Оленою Геннадії вною по-
дарувала мені осінь 2011 року, коли чимала група київських 
дайверів і просто прихильників морського відпочинку (таких, 
як я) полетіли на єгипетське узбережжя Червоного моря. В не-
академічній обстановці виявилося, що Олена Геннадії вна — ве-
села, компанійська людина з чудовим почуттям гумору. Це від-
чувалося скрізь — у вечірніх посиденьках після дайвінгу (як 
з’ясувалося, Олена Геннадії вна — дайвер зі стажем), в екскурсій-
них поїздках до африканської пустелі та бедуїнського поселен-
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ня чи навіть у перегонах на квадроциклах. Мені було приємно 
бачити дещо іншу Олену Геннадії вну, і якби мене запитали, яка 
вона, я напевно сказав би: Олена Геннадії вна — це позитивне 
ставлення до життя, гармонія, вміння наповнювати себе світ-
лими відчуттями і ділитися ними з іншими людьми.

Зі святом Вас, дорога Олено Геннадії вно! Здоров’я, удачі, 
успіхів, досягнення всього запланованого і навіть того, що зда-
ється нездійсненним! Почувайтеся завжди щасливою і насоло-
джуйтеся життям!
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Міщук Олег Миколайович
доктор фізико-математичних наук,
учений секретар Сектору зведеного
планування Науково-організаційного
відділу апарату Президії  НАН України

Я вже працював у Секторі зведеного планування в Президії , 
коли Олена Геннадії вна прийшла до нас. Вона відразу привер-
нула до себе увагу. І не лише неабиякою жіночою чарівністю, а 
насамперед своїми діловими якостями. 

Мій підрозділ не так вже й часто перетинався з Науково-
видавничою радою, хіба що наприкінці року, під час підго-
товки річного звіту ми звіряли з ними показники за держза-
мовленням. Проте я точно знав, що звернувшись до Олени 
Геннадії вни з будь-яким питанням, завжди отримую саме ту 
відповідь, яка мені потрібна, саме ті документи, які необхід-
но. Всі дані, всі таблиці у неї завжди були чітко і логічно 
структуровані.

Загалом у нас тоді п’ятий поверх був дуже дружний, чому 
великою мірою сприяв Володимир Іванович Сидоренко — уче-
ний секретар Відділення інформатики. Він добре вмів усіх 
об’єднати, організувати на щось. Наприклад, він згуртував нас 
на походи до басейну, і ми, спілкуючись у неформальній обста-
новці, набагато ближче познайомилися один з одним, затова-
ришували.

Відвідуючи басейн, ми познайомилися там з групою лю-
дей, які займалися підводним плаванням з аквалангом. Ну, по-
знайомилися і познайомилися, послухали цікаві розповіді. Але 
тоді проявилася характерна особливість Олени Геннадії вни — 
адже вона завжди відкрита для чогось нового. В результаті вона 
серйозно захопилася дайвінгом, почала їздити на моря в різ-
них куточках світу і продовжує це робити і зараз. 
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І сьогодні, коли Олена Геннадії вна працює вже не в Прези-
дії , а керує Видавничим домом «Академперіодика», я напевно 
знаю, що можу звернутися до неї, нехай навіть з будь-якого 
дрібного питання — вона завжди допоможе. І колектив у Ви-
давничому домі підібрався чудовий, згуртований, дружний, га-
даю, передусім завдяки позитивній енергії  самої Олени Генна-
дії вни.
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Семеренко Ірина Станіславівна
головний технолог
Видавничого дому «Академперіодика»
НАН України

С Еленой Геннадьевной мы познакомились, когда она еще ра-
ботала в Президиуме. Она иногда приходила к нам в Издатель-
ский дом, общалась в основном с нашим директором Леони-
дом Федоровичем Куртенком, но изредка и меня, как главного 
технолога, привлекали к решению тех или иных вопросов. Мне 
она тогда казалась строгой дамой из «верхних эшелонов». 

В 2007 году я достаточно серьезно заболела, и около трех 
месяцев меня не было на работе. Однажды, еще находясь на 
больничном, я заскочила в «Академпериодику» проведать кол-
лектив, а Леонид Федорович мне говорит: «Ты знаешь, я ухожу. 
У вас будет новый директор». Первая реакция была, конеч-
но, — растерянность. Леонид Федорович ведь хорошим директо-
ром был. Сразу возник вопрос: а кто теперь? «Вакаренко Елена 
Геннадьевна», — сказал Леонид Федорович, и я точно помню, 
что это меня успокоило. «Человек знакомый, не со стороны, 
как-нибудь сработаемся», — подумала я. 

Так получилось, что мой первый рабочий день после болезни 
совпал с первым днем Елены Геннадьевны в «Академпериодике» 
в качестве директора. Помню, я зашла в бухгалтерию поздоро-
ваться с коллегами, а там — Елена Геннадьевна. В памяти осталось, 
что мы тогда радостно обнялись друг с другом, обе были довольны. 
Я была рада выйти наконец-то на работу, а она, думаю, была до-
вольна, что теперь есть кому заниматься производством.

Знаете, есть такая шутка. Что значит хороший начальник? 
Тот, который не мешает работать. Так вот, поначалу мне, по-
мню, сразу понравилось именно то, что Елена Геннадьевна не 
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мешала работать. Мы находились как бы на параллельных 
курсах: мы на производстве занимались своим делом, а она 
все время была рядом, наблюдала, приглядывалась, но без не-
обходимости не вмешивалась. 

То есть, невзирая на смену руководства, работа наша вско-
ре вошла в привычное русло и единственное, пожалуй, что по-
менялось, так это то, что директор теперь — женщина. С муж-
чинами проще работать, они на мелочи внимания не обраща-
ют, с ними всегда можно договориться, а ситуация, когда на-
чальник — женщина, связана с большим количеством нюансов: 
то ты не так выразишься — сразу осадит, пусть даже взглядом, 
то она что-то не то скажет — фыркнешь, обидишься, несколько 
дней разговариваешь только по делу: «да», «нет». Но все это на 
самом деле ерунда, исключительно «женские штучки». 

Со временем мы лучше узнали друг друга. Я увидела, какой у 
нее сильный характер, отметила, что есть в ней внутренний стер-
жень и что она, безусловно, обладает харизмой. Удивляла также 
широта ее жизненных интересов: тут и живопись, и дайвинг. Дай-
вингом, кстати, Елена Геннадьевна и меня «заразила».

Так что директор из Елены Геннадьевны хороший получил-
ся, правильный, и наш Издательский дом в надежных руках.
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Болкотун Зоя Анатолії вна
в.о. ученого секретаря
Видавничого дому «Академперіодика»
НАН України

З Оленою Геннадії вною я познайомилася в січні 2009 року, а 
вже за місяць перейшла на роботу до Видавничого дому «Ака-
демперіодика». Відтоді ось уже друге десятиліття маю честь 
спостерігати за характером, звичками та методами роботи на-
шої пані директорки, за її  цікавими ідеями, змінами та мета-
морфозами. Адже останнє стосується не лише Олени Геннадії в-
ни: змінювалися політичні та економічні умови життя, зміню-
валися й умови нашої роботи в «Академперіодиці», змінювали-
ся й ми самі, співробітники Видавничого дому. 

Мені імпонують доброзичливість і делікатність Олени Ген-
надії вни під час вирішення не лише складних виробничих пи-
тань, а й різноманітних внутрішніх проблем у видавництві та у 
житті його співробітників. Я інколи дивуюся її  витримці, адже 
жінка-Стрілець здатна на сильні емоції ! Але розум, широка еру-
диція, опанування філософії  йоги, житейська мудрість, — усе це 
є окрасою нашого керівника. 

Упродовж дванадцяти років співпраці я із захопленням 
спостерігаю, як Олена Геннадії вна сміливо та рішуче торує не-
звідані шляхи: це і нові ідеї щодо розвитку академічних періо-
дичних і книжкових видань, коли ми працювали над новими 
науковими темами та починали вводити цифрові ідентифіка-
тори, і оновлення вигляду та наповнення наукових журналів, 
і проведення науково-практичних конференцій із цікавими 
майстер-класами та незабутніми дружніми вечерями й перер-
вами на каву. Це й нове обладнання для нашої поліграфічної 
дільниці: цифровий друк як нововведення витіснив офсетне 
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устаткування ХХ ст. і дав змогу швидше та якісніше виготовля-
ти наукову академічну продукцію. 

Олена Геннадії вна багато зробила для того, щоб здружити 
колектив «Академперіодики», прищепити співробітникам лю-
бов до подорожей та екскурсій. Ми маємо великий альбом із 
фотографіями наших святкувань Нового року, Дня працівників 
видавництв, поліграфії  і книгорозповсюдження, ювілеїв устано-
ви та окремих співробітників. Родзинкою у дозвіллі співробіт-
ників були не просто накриті столи на професійне свято, а й 
поїздки в Батурин, Ніжин, Переяслав-Хмельницький, Чернігів, 
Радомишль, Білу Церкву, Тростянець, Бердичів, де ми у супро-
воді чудових екскурсоводів гуляли парками, вулицями міст, 
відвідували замки та музеї. До речі, наш колдоговір, за словами 
юристів Академії , є чи не найкращім, і в цьому також велика 
заслуга Олени Геннадії вни. 

А ще день народження нашої пані директорки збігається із 
Всесвітнім днем волонтера. І це дуже символічно, бо Олена Ген-
надії вна завжди підтримувала кожен порух співробітників щодо 
благодійної та волонтерської діяльності: ми збираємо пласти-
кові кришечки, кошти від яких йдуть на протезування бійців, 
збирали книги для дитячої бібліотеки, передавали смаколики 
та подарунки бійцям у шпиталі.

Я пам’ятаю, як Олена Геннадії вна почала водити машину, 
опановувала морські глибини, захопилася малюванням, вела 
заняття з йоги для співробітниць. У всіх проявах вона щира, 
готова до нових знань, а це є ознакою молодої душі. 

Бажаю Вам краси та молодості на многая літа, високопо-
важна пані Олено!
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Ільницький Євгеній Олександрович
головний художник
Видавничого дому «Академперіодика»
НАН України

Як мене занесло до ВД «Академперіодика»
2007 рік видався для мене важким. Я працював у приватному 
видавництві, яке випускало підручники для середньої та вищої 
школи. Все було добре, багато роботи, а отже, пристойний за-
робіток. Все тому, що видавці підручників поділили між собою 
сфери впливу і між ними не було конкуренції . Однак ця ідилія 
завершилася після того, як Міністерство освіти і науки запро-
вадило конкурси на створення підручників. Роботи значно по-
меншало, відповідно, зарплата спочатку теж зменшилася, а по-
тім і зовсім зникла.

І ось мені, в мої 59 років, довелося шукати нову роботу. 
Можете собі уявити, які відповіді я отримував від видавців на 
запити про працевлаштування. На щастя, у мене є друзі в 
управлінні кадрами НАН України, які й порекомендували мені 
звернутися до видавництв Академії . У видавництві «Наукова 
думка» відповіли, що не мають вакансій, а у ВД «Академпе-
ріодика» після вивчення мого резюме та портфоліо запропо-
нували зустрітися.

Мені говорили, що керує видавництвом молода, енергійна 
жінка. Раніше я вже мав досвід роботи з керівниками-жінками, і 
не завжди ці стосунки були приємними, а тому на зустріч з ди-
ректоркою Видавничого дому йшов з осторогою. І яке ж приєм-
не враження було з перших хвилин спілкування з пані Оленою!

І ось у січні 2008 року я став до роботи у Видавничому домі 
«Академперіодика» на посаді головного художника. Від самого 
початку мені дуже сподобалася дружня і творча атмосфера в 
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колективі. Я працював у багатьох видавництвах, і був враже-
ний теплими відносинами між різними підрозділами «Ака-
демперіодики». Це рідко трапляється. Впевнений, що це за-
слуга керівника.

Спочатку до мене придивлялися, що цілком природно. По-
тім одного разу в розмові пані Олени з кимось із начальства я 
почув фразу: «Я повністю довіряю нашому головному художни-
ку» (тобто мені), і тут у мене розгорнулися крила. Мої творчі 
експерименти мали успіх. Ходив і ходжу на роботу, як на свято.

Спасибі Вам, пані Олено!
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Гордецький Вадим Євгенович
завідувач виробничого відділу
Видавничого дому «Академперіодика»
НАН України

Я прийшов у Видавничий дім «Академперіодика», коли його 
ще очолював Леонід Федорович Куртенок, працював кілька ро-
ків на посаді заступника директора. І ось одного разу, посеред 
робочої коловерті я раптом дізнався, що у нас буде новий ди-
ректор. Це було несподівано і, зізнаюся, трошки лячно. Хто буде 
замість Леоніда Федоровича? Як складуться стосунки? Яких 
змін очікувати від нового керівництва?

І дійсно, з приходом Олени Геннадії вни зміни в «Академ-
періодиці» сталися, але, як потім виявилося, всі вони були лише 
на краще. Вона привнесла певний порядок, насамперед в орга-
нізаційну структуру Видавничого дому, у виробничі процеси. 
До того ми зазвичай діяли трохи хаотично, а Олена Геннадії вна 
впорядкувала наші посадові обов’язки, у кожного з нас з’явилася 
чітко визначена зона відповідальності. Загалом вона дуже до-
бре вміє формувати колектив, чудово знає кожного з нас, розу-
міє хто до якої роботи більш схильний.

Що стосується нашого виробничого відділу, то кілька років 
тому з ініціативи Олени Геннадії вни ми перейшли від офсетно-
го друку до більш сучасного — цифрового і тим самим підняли-
ся на вищий рівень роботи. Це був серйозний крок, бо нам усім 
довелося навчитися чогось нового, але ці зусилля того вартува-
ли. Наші офсетні машини були вже застарілі, і Олені Геннадії вні 
вдалося домогтися закупівлі нового цифрового обладнання, що 
значно підвищило і якість нашої продукції , і швидкість вико-
нання замовлень — мабуть, основні вимоги для академічного 
видавництва. Крім того, зменшилося навантаження на праців-
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ників, оскільки значно скоротилися обсяги ручної праці — те-
пер багато процесів у нас автоматизовано. Поліпшилися й умо-
ви праці: відремонтовано виробничі приміщення, створено ку-
точок для відпочинку. І люди це розуміють, а тому дуже вдячні 
своєму директорові.

Працювати з Оленою Геннадії вною дуже приємно, хоча 
не можна сказати, що завжди так уже й легко. Звісно, виника-
ють іноді якісь «робочі моменти», проте вона вміє перекону-
вати, і, що найголовніше (бо не це так часто трапляється в лю-
дях, особливо на керівних посадах), вміє й дослуховуватися 
до іншої думки.

Отже, від імені колективу виробничого відділу хочу поба-
жати Олені Геннадії вні підкорення нових вершин, занурення 
до нових глибин, пізнання нових горизонтів. І щоб на Вашому 
життєвому шляху зустрічалися тільки хороші люди.

До нових перемог!
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Яцків Тетяна Михайлівна
відповідальний секретар
редакції  журналу
«Science and Innovation»

Вітер мандрів…
Більш дивовижного явища в природі, мабуть, не існує. Він під-
ганяє в спину, коли рухаєшся повільно, він змінює твій напрям, 
коли повертаєш не в той бік, він запорошує очі приємними спо-
гадами, коли сірість і буденність стає нестерпною.

А ще він гуртує людей, близьких по духу, невгамовних, не-
посидючих, таких безмежно різних і водночас неймовірно схожих, 
людей, яким разом весело сміятися, а можна і помовчати.

Вітер мандрів може бути й зустрічним, і тоді він дарує не-
ймовірні знайомства з цікавими непересічними особистостями.

Олена Вакаренко. Людина обдарована — науковець, орга-
нізатор, дипломат, художниця, мандрівниця.

Нехай вітер мандрів і надалі не дозволятиме вам надовго 
засиджуватися на одному місці, нехай він додає барви у кар-
тинку за вікном, надихає на нові ідеї.

Нехай будуть сили, поки є бажання, і нехай будуть можли-
вості, поки є мрії !
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Шановна Олено Геннадії вно! 
Колектив кімнати «Рукавичка» ВД «Академперіодика» НАН 

України у складі: Миколи Чирка, Вадима Гордецького, Олек-
сандри Сівової, Тетяни Шендерович, Олексія Туровського, Олесі 
Чадюк та Анни Цибенко урочисто вітає Вас із ювілеєм!!!

Дякуємо за те, що Ви є нашим керівником, продовжуєте 
працювати на користь Видавничого дому та змінюєте його на 
краще. У Вас чудове бачення і розуміння розвитку нашого ви-
давництва в майбутньому. 

Сьогодні для нас робота не є повсякденною і рутинною, на 
яку зранку і йти не хочеться. Навпаки, Ви створили у видавни-
цтві сприятливу атмосферу, в якій ми працюємо із задоволен-
ням. За роки роботи в «Академперіодиці» згуртувалася коман-
да професіоналів, які вміють думати, вирішувати складні пи-
тання і створювати видавничі шедеври.

Ми вкотре хочемо висловити Вам свою подяку. Нам дуже 
приємно працювати під Вашим керівництвом. Щиро зичимо, 
щоб кожен робочий день приносив велику удачу у справах, щоб 
кожен вечір дарував душевне тепло і спокій!

І хочемо побажати:
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В такой прекрасный юбилей
Пускай исполнятся желанья!
Жить без забот, проблем, тоски
В здоровье крепком и сознаньи!

Не знать аптек, врачей, врагов,
Сполна годами наслаждаться.
И еще столько классных лет
В такой же форме оставаться!

Пусть финансовый вопрос
С крупной выгодой вершится
И значительный прирост
В скором времени случится!

День Рожденья — это дата,
Что бывает только раз!
Вам, начальству, жить богато,
И не забывать о нас!

Коллектив Вас уважает,
От души хотим сказать:
Море радости желаем,
Никогда не унывать!

Событий ярких, дней
Неповторимых,
Удачных дел, слов
Добрых и красивых!

Здоровья, радости,
Хороших новостей!
И теплых встреч
В кругу друзей!

Успешных начинаний
И решений!
Прекрасных впечатлений
И мгновений!

Всего, что сердце
Счастьем наполняет,
Пусть в жизни Вашей
Обязательно хватает!
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Тихонкова Ірина Олександрівна
кандидат біологічних наук,
в.о. керівника редакції  журналу
«Biopolymers and Cell»

Буремні 1990-ті не могли не зачепити й видавничу діяльність 
Академії . Серед журналів, співзасновниками і видавцями яких 
була Національна академія наук та «Наукова думка», деякі ви-
рушили самостійно підкорювати світ, але для більшості цей пе-
ріод був пов’язаний з боротьбою за виживання. Тому під час 
аналізу архівних даних не виникає подиву, коли бачиш нерегу-
лярність виходу або спарені номери журналів тих років, а та-
кож далекі від ідеальних верстки та якість друку. 

2000-ні роки принесли трошки стабільності в наукове жит-
тя, вихід видань стабілізувався і навіть почали з’являтися нові 
журнали. Проте ґрунтовної бази, а подекуди й розуміння «ви-
давничої кухні» практично ні в кого не було.

Звісно, з багатьох питань можна було звернутися до Нау-
ково-видавничої ради або до фахівців «Академперіодики» і 
отримати вичерпну консультацію, але, мабуть, не завжди було 
розуміння, куди саме, до кого, а головне, навіщо звертатися — 
журнал же виходить. Чому так важливо, які мають бути поля, 
як співвідносяться кеглі, де варто індексуватися, що такого 
складного в друці чорним кольором, що там з авторським пра-
вом, передплатою, розповсюдженням?

Можливо, накопичена кількість запитань або усвідомлен-
ня того, що видання вже готові до якісних змін, або ще якісь 
додаткові причини привели до того, що 9 червня 2010 року Ви-
давничий дім «Академперіодика» за підтримки Науково-ви-
давничої ради НАН України організували першу конференцію 
«Наукова періодика: традиції  та інновації ». Цей захід протягом 
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наступних десяти років перетворився на майданчик, який нав-
чав, об’єднував, надихав усіх, хто пов’язаний з виданням акаде-
мічної періодики. Формат конференцій завжди добре збалан-
сований і щодо виступів, і щодо часу для спілкування з колега-
ми, коли можна підійти до будь-кого з учасників та з’ясувати 
якісь технічні питання, обмінятися досвідом застосування пев-
них практик тощо. 

Саме на першій з цих конференцій і відбулося наше тісніше 
знайомство з директоркою «Академперіодики» Оленою Генна-
дії вною Вакаренко. Іноді достатньо однієї миті, щоб відчути 
впевненість людини, її  знання, досвід, мудрість, виваженість в 
ухваленні подеколи доленосних рішень. 

Подальше робоче спілкування лише підтвердило перші 
враження. Приємно бачити сталі позитивні зміни в роботі Ви-
давничого дому, злагоджений колектив професіоналів, які вбо-
лівають за спільну справу, і, зрозуміло, провідну роль керівника. 
Нові виклики, пов’язані з представленням видань у базах даних, 
ставлять перед «Академперіодикою» нові завдання, і колектив 
Видавничого дому вже опрацьовує нові сценарії  роботи.

Від щирого серця бажаю подальших творчих успіхів, неза-
бутніх обкладинок, шалених імпактів, найсучаснішого облад-
нання та спокійних тендерів, своєчасних і цікавих відпусток, 
злагоди, здоров’я та миру. 

А завершити хотілося б відомим висловом, який, як ка-
жуть, висів над робочим столом президента США Джона Кен-
неді: «Господи, дай мені спокій прийняти те, чого я не можу 
змінити, дай мені мужність змінити те, що я можу змінити. І 
дай мені мудрість відрізнити одне від іншого».

Щасливого нового року Вам, пані Олено!
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Руденко Леонід Григорович
академік НАН України,
почесний директор Інституту географії 
НАН України

Стеценко Євгенія Іванівна
багаторічний заступник головного редактора,
а нині радник редколегії 
«Українського географічного журналу»

«Академічність — це насамперед професійність і висока якість» — 
саме таку назву мало інтерв’ю Олени Геннадії вни журналу «Віс-
ник НАН України» до 25-річного ювілею Видавничого дому «Ака-
демперіодика», який вона очолює ось уже 15-й рік. Та, на нашу 
думку, до цієї фрази слід додати ще «людяність». 

Заснована в 1995 році Спеціальна друкарня наукових жур-
налів при Президії  НАН України, яку тоді очолив Леонід Фе-
дорович Куртенок, відіграла дуже важливу роль у забезпе-
ченні потреб українських наукових періодичних видань у то-
дішніх складних умовах розвитку державності. У 2000 ро ці 
цю друкарню було реорганізовано у Видавничий дім «Академ-
періодика». 

Наш «Український географічний журнал», який був засно-
ваний 1992 року, а почав виходити з 1993-го, вже з 1995 року 
розпочав тісну співпрацю з цією унікальною в системі Академії  
установою з виготовлення тиражу на основі підготовлених у 
редакції  оригінал- макетів. 
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Згідно зі Статутом, Видавничий  дім «Академперіодика» 
має два підрозділи — науковий і видавничий. Його основним 
завданням є виконання науково-технічних розробок, спрямо-
ваних на отримання нових знань у сфері видавничої діяльності 
та їх практичне використання. «Український географічний жур-
нал», як молоде на той час видання, відразу став на шлях ви-
користання нових поліграфічних технологій, і в цій справі кон-
сультативна та практична підтримка спеціалізованого акаде-
мічного видавництва була надзвичайно корисною.

У 2007 році Видавничий дім «Академперіодика» очолила 
Олена Геннадії вна Вакаренко. Перед нею та колективом видав-
ництва постали дуже складні завдання, пов’язані, крім іншого, 
з інтеграцією українських академічних видань у світовий нау-
ковий інформаційний простір. Вимоги, що висувалися до жур-
налів, були чітко та беззаперечно сформульовані і для багатьох 
академічних видань виявилися складними для виконання. 

У цих умовах Олена Геннадії вна проявила себе як ініціа-
тивний фаховий керівник. За підтримки Науково-видавничої 
ради НАН України було розроблено відповідні науково-технічні 
та науково-методичні матеріали, в яких докладно викладено всі 
основні положення та алгоритми виконання необхідних про-
цедур, зокрема щодо надання цифрових ідентифікаторів DOI. 
Було створено спеціальну групу науково-методичного забезпе-
чення видавничої діяльності НАН України, проведено тематич-
ні  наради, розроблено унікальний вебресурс. 

Особливо важливою стала Програма підтримки академіч-
них журналів. Саме завдяки наявності цієї Програми та зусил-
лям редакцій і редколегій багатьом виданням Академії , в тому 
числі й «Українському географічному журналу», вдалося не 
лише «вижити», а й увійти до найбільших світових наукоме-
тричних баз і піднятися на вищий щабель категорійності за По-
ложенням МОН України. 

Ще одним важливим напрямом діяльності Видавничого 
дому під керівництвом Олени Геннадії вни стало започаткуван-
ня з 2009 року за підтримки Науково-видавничої ради НАН 
України конференцій «Наукова періодика: традиції  та іннова-
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ції », які часто проводилися у Феофанії , в цьому прекрасному 
куточку київської природи — або в Інституті теоретичної фізики 
ім. М.М. Боголюбова, або в Головній астрономічній обсервато-
рії , де, до речі, під час кофе-брейку можна було побачити по-
тужні телескопи, за допомогою яких наші астрономи спостері-
гають за безмежним зоряним простором. 

Скільки зусиль докладає Олена Геннадії вна для організації  
та проведення таких конференцій і якими важливими вони є для 
прямого, не «віртуального» спілкування, об’єднання працівни-
ків редакцій журналів та інших фахівців з різних міст Ук раї ни, 
для обміну досвідом, пошуку нових удосконалених методів і 
напрямів роботи!

Шановна Олено Геннадії вно, вітаючи Вас з ювілеєм, крім 
уже названої професійності, хочемо відзначимо ще й такі при-
таманні Вам якості, як відповідальність, вимогливість, лагідність, 
толерантність та людяність. Очолюваний Вами колектив працює 
як добре налаштована високопрофесійна структура, в якій ми 
завжди можемо розраховувати і на пораду, і на підтримку. 

Бажаємо Вам подальшої успішної діяльності, творчого нат х-
нення, міцного здоров’я та благополуччя.
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Протасов Олександр Олексійович
доктор біологічних наук, професор,
провідний науковий співробітник
Інституту гідробіології  НАН України

О нормальном распределении,
или посчастливилось встретить хорошего человека 
Должен сказать, что и здесь, в этих запутанных сетях челове-
ческих отношений, действует закон нормального распределе-
ния. Множество людей встречается нам в жизни, даже сейчас, 
в такое интересное, с ограниченными возможностями комму-
никаций, время. Большинство из них — представители средней 
части куполообразной кривой этого распределения; они как 
приходят, так и уходят, почти не оставляя следа ни в памяти, 
ни в душе. В левой части кривой разместим встречи под назва-
нием «не сложилось», о которых и вспоминать лишний раз не 
хочется. В соответствие с законом нормального распределе-
ния, список этот, к счастью, небольшой, как и невелик список в 
правой части. Из этого следует, что встретить необычайно хо-
рошего человека — событие маловероятное. Тем более ценно, 
если повезёт.

В последние годы, живя под диктовку пандемии, мы уже 
отвыкли от больших собраний, многолюдных аудиторий, а тог-
да, в 2009 году, это было естественно и обычно: большой зал 
Библиотеки Вернадского, заседание, приуроченное ко дню 
рождения В.И. Вернадского — 12 марта. Приближался полуто-
равековой юбилей великого мыслителя, первого президента 
Украинской академии наук, а юбилеи, как известно, всегда обо-
стряют память и стимулируют проведение мероприятий. Впро-
чем, душой ежегодных чтений, посвящённых В.И. Вернадскому, 
был тогда академик К.М. Сытник, и заседания проходили регу-
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лярно, независимо от круглых дат. Он-то и пригласил меня тог-
да сделать доклад. Мне кажется, получилось неплохо, во вся-
ком случае, Константин Меркурьевич после слов: «Что-то вы 
немного затянули свой доклад», добавил: «А напишите-ка 
большую статью в наш Ботанический журнал». На что я, весь 
ещё в задорном волнении от выступления, ответил: «Да у меня 
уж целая книга готова, надо бы только напечатать её. И про 
Вернадского, и про живое вещество, и про биосферу!». Однако 
никаких обещаний от него в этом плане не получил.

Гамма эмоций после выступления на публике, пусть и с науч-
ным докладом, всё равно сродни ощущениями лицедея на сце-
не — подъем вперемешку с опустошённостью. И вот в этот самый 
момент предо мной появляются две очаровательные дамы.

— Было очень интересно!
— Большое спасибо! (А сам думаю: и что же им было инте-

ресно в живом веществе? Впрочем, аудитория-то учёная…)
— Мы представляем издательство «Академпериодика». 

Давайте вашу книжку посмотрим, может, мы её издадим.
Так я познакомился с Еленой Геннадиевной и Анной Иго-

ревной. Они как раз и оказались из правой части той самой 
кривой. Сразу этого, правда, не поймёшь, лишь со временем 
вдруг осознаешь, как говорят в Одессе: таки — ДА! Кстати ска-
зать, я тогда не знал, что директор директором-то меньше по-
лутора лет работает, было такое впечатление, что издательство 
тем только и живёт испокон века, что привлекает интересных 
ему авторов.

Из записей в моём рабочем дневнике: «Заседание в библио-
теке. К.М. предложил написать статью в их журнал, на анг лийс-
ком языке, директор Библиотеки — в какой-то меж ду народный 
сборник, Алексеенко просил прислать презентацию. Более важ-
но: директор издательства «Академпериодика» предложила 
напечатать книгу у них. Связаться, показать, что сделано. Впе-
рёд! До сентября закончить!».

Похвастался, а работы ещё много было. «До сентября» — это 
потому что в сентябре в Академии происходит подача пред ло-
жений для издания на следующий год. Я знал, что есть акаде-
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мическое издательство «Наукова думка» (там даже одна моя 
монография вышла) и ещё какое-то, вроде журналы печатает. 

Позже, когда познакомился поближе с издательскими де-
лами, задавал себе вопрос: периодика — ну так и печатай себе 
периодические журналы, годовые отчёты Академии, ещё вся кое-
разное, что прикажут сверху. Так нет! Надо искать авторов, 
приглашать редакторов, верстать, оформлять… да там конца-
края нет работе, пока эта самая книжная продукции увидит 
свет. Ну да, целая стена у них в издательстве дипломами уве-
шена разными. Но не в дипломах дело. А дело в том, что все 
они там, начиная с директора, — из правой части кривой.

Оставим в стороне перипетии и тех некоторых, из левой 
части кривой, которые всё же попадались на пути. Важно, 
что работа над книгой закипела. Написать — это полдела, 
хотя на него и ушли годы, а ведь надо ещё отредактировать, 
сверстать, оформить и, конечно, напечатать. Мы с Елизаве-
той Константиновной больше года редактировали, обмени-
ваясь вариантами. Я спорил с главным художником Евгени-
ем Александровичем, робко подчинялся техническому ре-
дактору Татьяне Михайловне. Но Елена Геннадьевна верила 
в нас, и где-то там, в высоких бухгалтериях, добивалась фи-
нансовой поддержки проекта. У неё был план: сделать краси-
вую книгу. Мне кажется, что получилось. Были там и гидро-
сфера, и Вернадский, и живое вещество, и история с геогра-
фией; были роскошные цветные вклейки с реками, морями, 
кораллами и аквалангистами. Работа издательства понрави-
лась не только автору — на одном большом конкурсе в Мо-
скве книга получила гран-при.

Естественно, когда работали над книгой о жизни в гидро-
сфере, всплывали в разговорах подробности, всякие методичес-
кие вопросы исследований (ведь Елена Геннадьевна — зоолог). 
И здесь случилось неожиданное пересечение. Мои рассказы о 
подводных наблюдениях нашли вполне профессиональный 
отклик. Водолаз водолаза сразу понимает — они прямо как 
рыбаки. При этом, скажу откровенно, мой опыт включал какие-
то там охладители атомных электростанций, акваланги, чуть 
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ли не эпохи Кусто, трёхболтовку с медным шлемом и клапа-
ном, который затылком надо нажимать; я и море-то через стек-
ло маски толком не видел. А тут — и 40 метров, и декомпрес-
сии, и кораллы! Оказался я этаким провинциалом, как колхоз-
ник перед Мичуриным или Бербанком. Ах, эти водолазные 
разговоры! Как лёгочный автомат заело, как ходовой запутал-
ся. А какие красоты! А тишина какая! Только пузырьки от 
выдоха булькают и улетают куда-то к далёкому солнцу, кото-
рое сияет где-то там, за пределами гидросферы.

Книга вышла. Уже после того, московского  диплома со-
стоялось что-то вроде презентации. Академик Монченко читал 
избранное из Эразма Дарвина, академик Яцкив говорил о 
солнечных ритмах. Хороший научный вечер получился. И че-
ствовали не книгу, воздавали хвалу Издательству. Даже сама 
природа присоединилась: за окном повалил невероятно могу-
чий, особенно для нынешних зим, пушистый снег.

Наука наукой, а книги-то разные бывают. Только вот, часто 
слышишь, что становятся они уже чем-то устаревшим, как шу-
мерские глиняные таблички с клинописью. Сейчас ведь как — 
написал стих и вывесил его в интернете на «Стихи.ru» или 
«Вірші.ua». Хоть поэму, хоть роман. 

Как-то в галерее «36» говорю художнику Миловзорову:
— Перестали бумажные книги читать. Одна моя коллега го-

ворит, взяли все книги, да и сдали в макулатуру, читаем в ин-
тернете.

Петрович поднялся, подошёл к полке, снимает фолиант 
«История искусства»:

— Вот, смотри! Это же осязаемый предмет, материя, а не 
электронный дух. Это никогда не исчезнет.

Согласился я с ним и пошёл к директору издательства, так, 
мол, и так, Елена Геннадьевна, как бы это книжку издать не-
нау чную? Полистала рукопись, а там графика, небольшие тек с-
ты прозой и потом, как душевный абстракт, маленькие хайку 
(эта форма называется хайбун).

— А вы знаете, я хайку своей дочке читала, и она их чув-
ствовала, их же не понимать, чувствовать надо.
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Так появилась книжка, ещё одна, хорошо бы не послед-
няя. А что до нормального распределения, то встреча с хоро-
шим человеком, хотя статистически и маловероятна, но греет 
всю жизнь. 

Много хороших людей вокруг.
Кто ж будет спорить…
Но есть особенные.
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