
Україна має підтвердити нинішню довіру щодо асоційованого 

членства у Європейському центрі ядерних досліджень, щоб через два 

роки стати повноправним членом цієї поважної світової наукової 

організації. Так прокоментував повідомлення про отриманий асоційований 

статус України в Центрі ядерних досліджень Європи колишній випускник 

фізико-технічного факультету ХНУ ім. В. Каразіна, молодий науковець  

І. Шаповал. Він є співробітником ЦЕРН уже п’ятий рік, отримавши цю 

пропозицію після тижневого відрядження з Харківського фізико-технічного 

інституту до центру. Нині І. Шаповал є членом колаборації LHCb, очолює 

один з важливих проектів ЦЕРН «Аріадна». 

На його думку, асоційоване членство в ЦЕРН позитивно вплине на 

підвищення авторитету науки в Україні вже найближчим часом. По-друге, 

активізується участь українських науковців в експериментах ЦЕРН, вони 

отримають доступ до найсучаснішого у світі обладнання. У багатьох 

українських промислових підприємств та й наукових інститутів нині проблеми з 

новими замовленнями. Тепер відкривається можливість отримувати від ЦЕРН 

замовлення на розробку обладнання і вирішення наукових завдань (зазвичай, 

обсяг таких замовлень у грошовому еквіваленті може набагато перевищувати 

щорічні внески, що сплачуватиме Україна за асоційоване членство). 

І ще один істотний фактор, зазначає І. Шаповал, це розширення прав для 

наукового середовища щодо простору для дослідництва. Відтепер українські 

вчені матимуть можливість влаштовуватися на постійну роботу до ЦЕРН – 

найпотужнішу у світі лабораторію з фізики високих енергій. Адже здебільшого 

досі наші співвітчизники потрапляли в ЦЕРН завдяки кількатижневим 

відрядженням, а постійно працювали одиниці. Студенти України 

проходитимуть стажування та ознайомлюватимуться з освітніми програмами 

найвищого світового класу. Крім того, наша країна, хай і в обмеженому варіанті, 

але буде долучена до керування ЦЕРН. 

Щодо подальшої перспективи, то, вважає вчений-фізик, Україна може 

розраховувати на серйозні наукові відкриття вітчизняних учених, нові 

технології і, звичайно, багатий досвід завдяки співпраці з ЦЕРН. Безперечно, 

як і тепер, так і в майбутньому для цього державі необхідно вчасно й сповна 

сплачувати членські внески, додав І. Шаповал. 
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