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Винахід юного рівнянина 
може змінити світ 
Дев’ятикласник Іван Остапін, вихо-
ванець Рівненської Малої академії 
наук учнівської молоді (РМАНУМ), 
винайшов нові пристрої, які можна 
використовувати в електроніці, ма-
шинобудуванні, медицині, зокрема 
при лікуванні раку й інших хвороб. 
Свої прилади він презентував на 
конкурсній виставці «Майбутнє 
України», де виборов 2-е місце, а 
також став фіналістом конкурсу 
Sikorsky Challenge. Останній роз-
рахований, зокрема, на молодих 
науковців до 35 років, аспірантів 
і студентів. Цього ж року в ньому 
взяли участь і діти — тільки п’ятеро 
осіб зі всієї України, в тому числі 
й Іван. Із молодим винахідником і 
його науковим керівником спілку-
валася журналіст «Відомостей». 

На зустріч, яка відбувалась у 
стінах РМАНУМ, юний науковець 
приніс макет свого пристрою. Від-
верто кажучи, для пересічної люди-
ни зрозуміти суть винаходу важко, 
адже для цього потрібно добре ро-
зумітися на фізиці. Однак ми все ж 
таки спробували розібратись у цій конструкції. 

— Мій прилад — це реактор для 
синтезу вуглецевих наноструктур 
електророзрядним методом, — по-
яснив Іван. — Незважаючи на таку 
складну назву, він має доволі прості 
конструкцію та принцип роботи. 
Між позитивними та негативними 
електродами подається напруга, ви-
никає електродуга, яка нагріває ети-
ловий спирт, унаслідок чого він роз-
ширюється і з нього синтезується 
кластер нановуглецю. Пізніше у про-
цесі зниження температури і тиску з 
них утворюються наноструктури. 

Науковий керівник Івана Ярос-
лав Боровий, який веде в академії 
гурток «Практичне винахідництво», 
зауважив, що нанотехнології — це 
наступна технічна революція, нова 
перспективна наука на стику техні-
ки, біології, хімії. 

— На наших розробках можна 
виробляти фулерени та нанотрубки, 

— пояснює Ярослав Анатолійович. 
— Але дуже маленького розміру — 
10 у мінус 9-му степені. Фулерен ви-
глядає як пустий усередині м’ячик 
(демонструє на малюнку. — Авт.). 
Нанотрубки зараз вирощують до чо-
тирьох міліметрів, а рано чи пізно, 
бо в це вкладається багато коштів, 
навчаться вирощувати їх метр і біль-
ше — взагалі важко уявити, як тоді 
зміниться наш світ! Наприклад, ме-
талевий канат на підйомному крані 
зараз важкий, багатожильний, а буде 
от таким (показує провід, що з’єднує 
клавіатуру з комп’ютером. — Авт.) і 
в десятки разів міцнішим, аніж ста-
левий. Якщо брати галузь медицини, 
то я не буду наводити приклад про 
рак, бо нас уже замучили телефон-
ними дзвінками зі всієї України про 
допомогу вилікувати. Я ж наголо-
шую, що наші роботи мають лишень 
пошуковий характер. Це пристрої, 
за допомогою яких можна виготов-

ляти вуглецеві наноструктури. Якби 
виростити нанотрубку відповідного 
розміру, то можна було б, оскільки 
вона пустотіла, помістити у неї лі-
карські речовини. Вона запаюється, 
як капсула, вводиться в організм, 
за допомогою магнітного поля під-
водиться до певного місця — й ліки 
потрапляють точково, а не отрую-
ють усі органи. Наприклад, підводи-
мо до пухлин. Отож наноструктури 
можна використовувати і в будівни-
цтві, і в медицині, і в електроніці. 

Ярослав Анатолійович розповів, 
що надихнув на роботу в цьому на-
прямку директор РМАНУМ Олек-
сандр Андрєєв, який уже давно ці-
кавиться цією проблемою. 

— Ми проаналізували у літера-
турних джерелах, що робиться у сві-
ті на цю тематику, вибрали аналоги, 
прототипи і почали винахідниць-
ку роботу, — продовжує науковий 
керівник. — І як результат — три 
патенти у нас є, два ще подано. Ми 
працюємо з перспективою на май-
бутнє. Цей блок закінчуємо і перехо-
димо в інший — виробництво нано-
суспензій, — каже про перспективи 
Ярослав Анатолійович. 

З іншими своїми вихованцями 
він працює над темою сонячних па-
нелей і сонячних теплових електро-
станцій. 

За перемогу в конкурсах Іван 
Остапін, окрім того, що прославив-
ся, отримав і грошову винагороду. 
Зокрема, 600 гривень — за 2-е міс-
це у «Майбутньому України», від 
МАНУ — дві тисячі гривень, від 
Фонду сприяння інвестиціям — іще 
п’ять тисяч. Планує більшу частину 
цих коштів використати на розроб-
ку наступного пристрою для одер-
жання вуглецевих наноструктур у 
рідинах. 

На запитання, про що мріє, від-
повів, що після школи вступатиме 
на факультет матеріалознавства Ки-
ївського політехнічного університе-
ту. 

Людмила ШИШКО 

За незаконний 
видобуток 
бурштину 
оштрафували 
чотирьох людей

Працівники Маневицького 
районного відділу УМВС 

України у Волинській області 
відкрили три кримінальні про-
вадження за фактами незакон-
ного видобутку бурштину. 

У ході проведення оператив-
них заходів працівникам міліції 
вдалося затримати порушників, 
які на земельній ділянці неза-
конно видобували бурштин-си-
рець. Зловмисники під’їжджали 
до місця видобутку каменю з 
боку Рівненської області. При-
бувши на місце, вони за допомо-
гою саморобного пристрою для 
відкачування води здійснювали 
незаконний видобуток буршти-
ну. 

Матеріали, зібрані під час до-
судового слідства, були передані 
до суду. В результаті четверо осіб 
були засуджені за ч. 2 ст. 240 (по-
рушення правил охорони або 
використання надр) Криміналь-
ного кодексу України. Кожному 
зі зловмисників довелося спла-
тити штраф у розмірі 6800 гри-
вень, тобто 27 200 гривень. 

Лідія САХАРЧУК 

Діти дістають поранення, 
граючись зі зброєю 
У Ковельському районі 10-річна дівчинка з 
пневматичної рушниці випадково поцілила в щоку 
8-річній сестричці. Аналогічний випадок стався й у 
Камінь-Каширському районі: 14-річний підліток під 
час перезарядження пневматичної рушниці поранив 
у живіт 9-річного братика,  повідомили в СЗГ УМВС 
України у Волинській області. Цих неприємних подій 
можна було б уникнути, якби власники зброї належним 
чином її зберігали. 

«Волинь» вирушила
до Туреччини 
ФК «Волинь» вирушив до Туреччини, де 
проведе перший навчально-тренувальний 
збір зимового міжсезоння. Як пише сайт клубу, 
з 19 січня до 1 лютого «Волинь» мешкатиме і 
тренуватиметься у Белеку. Два гравці «Волині» 
— Редван Мемешев і Віталій Приндета — 
пропускають перший іноземний збір команди, 
адже викликані керівництвом молодіжної 
збірної України на Кубок Співдружності. 

Іван Остапін і його науковий керівник Ярослав Боровий

Івана нагороджує директор програм 
Міжнародного фонду сприяння 

інвестиціям Сергій Маулік

Телегід

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 

з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:25, 

04:10 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

08:05 «Економічна правда»
09:05, 17:10 Т/с «Асі» 
11:15 Х/ф «Темні води»
14:45 Х/ф «Любов і голуби» 
16:45 «ТСН. Особливе»
20:15, 21:20 Т/с «Подвійне життя»
22:20, 04:25 «Гроші»
23:40, 00:40 Т/с «Арн» 
01:30 «Їхні звичаї»
02:40 «Стрингери»
05:15 «Телемагазин»

05:30 Х/ф «Розплата за любов»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10, 12:25 Т/с «Горобини грона 

червоні»
13:15 «Судові справи»
14:50 «Сімейний суд»
15:45 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки станиця спить»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Паралельне життя»
22:40, 04:05 Т/с «Хуторянин»
01:30 Т/с «Своя правда» 
02:10 Х/ф «Аварія» 

04:35, 15:55 «Все буде добре!»
06:15, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
07:45 Х/ф «Не підганяй кохання» 


09:50 Х/ф «Операція «И» та інші 

пригоди Шурика» 
11:45, 19:55, 23:25 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
12:45 «МастерШеф»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:55 Х/ф «Пізнє каяття» 
22:25 «Детектор брехні - 5»
00:25 Х/ф «Загальна терапія - 

2» 
02:25 Нічний ефір

05:35 Служба розшуку дітей
05:40 Світанок
06:40 Т/с «Літєйний»
07:35, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15 Х/ф «День «Д»
10:50, 13:00 Т/с «Зустрічна течія»
19:20 Надзвичайні новини
20:05 Т/с «Шеф»
23:00, 03:35 Свобода слова
01:05 Х/ф «Путь» 
02:55 Про-Ziкаве.ua

06:00 Остаточний вердикт
07:00, 09:00, 17:00, 19:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с «Подружжя» 
09:10 Т/с «Щастя є» 
13:10 Люблю! Чекаю!
14:10, 17:25 Т/с «Слід» 
16:00, 03:40 Критична точка
18:00 Т/с «Сашка» 
19:20, 04:25 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Горюнов» 
22:00, 03:10 Події дня
22:30 Х/ф «Мумія» 
01:10 Х/ф «Червоний Дракон» 
05:05 Срібний апельсин

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
09:35 Х/ф «У пошуках галактики» 


11:15 Х/ф «Тепер усе навпаки» 
13:00 «КВН- 2013»
16:15 «Вечірній квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 Т/с «Хто у домі господар» 
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Знайомство з Факе-

рами» 
00:10 Х/ф «Віднесені» 
01:40 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
06:45 Т/с «Боєць» 
18:30 Новини 2+2
19:00 Т/с «Лінійний відділ» 
21:00 «ДжеДАІ»
21:20 Х/ф «Прибулець» 
23:20 Х/ф «Жахлива пастка» 
01:00 Х/ф «Небесний форсаж» 
02:45 Х/ф «Вперед за скарбами 

гетьмана!» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 Телеканал «Доброго 
ранку»

09:05 «Контрольна закупівля»
09:35 «Жити здорово!»
10:30 «Зрозуміти. Пробачити»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:25 «Час обідати!»
14:15, 17:40 «Істина десь поруч»
14:30 «Вони і ми»
15:20 «У наш час»
16:10, 01:15 «Наодинці з усіма»
17:00 Вечірні новини
18:00, 02:00 «Давай одружимося!»
19:00, 00:20 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:05, 04:05 Т/с «Ладога»
22:20 Нічні новини
22:30 «Познер»
23:30 Х/ф «Азазель»

06:10, 06:55 Kids Time
06:15, 13:25 М/с «Губка Боб»
07:00, 07:35 Підйом
08:00 Т/с «Щоденник лікаря 

Зайцевої»
09:00, 17:00 Т/с «Не родись 

вродлива»
10:00, 05:00 Т/с «Щасливі разом»
15:05 Х/ф «Парк Юрського 

періоду 3»
18:00, 22:35 Т/с «Вороніни»
19:00, 01:15 Репортер
19:20 Абзац!
20:00 Ревізор
23:25 Х/ф «Покладися на друзів»
01:25 Х/ф «Кохання на острові»
02:45 Служба розшуку дітей
02:50, 03:50 Зона ночі
02:55 Університети милосердя
03:05 Хто гоїв рани козакам?
03:20 Рідні стіни
03:35 Він врятував нас від чуми
03:55 Найкращі... Серед повитух
04:05 Земці
04:20 Зона ночі Культура
04:25 Тася
04:35 Птахи гнізда Марії

05:10 Т/с «Висяки»
08:25 «Правда життя. Професія 

ілюзіоніст»
09:00 «Агенти впливу»
09:50 Т/с «Таємниці слідства - 

10» 
11:35 Т/с «Двоє зі скриньки - 2»
15:00 Т/с «Йду тебе шукати - 2»
19:00, 21:40, 02:25, 04:20 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 12»
22:00 Т/с «Гавайї 5.0» 
00:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк» 
00:50 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю» 
01:40 Т/с «Дев’ять» 
02:55 «Реальні злочинці»
03:20, 04:50 «Речовий доказ»

05:45 Радянські мультфільми
09:10 Х/ф «Казка про зоряного 

хлопчика»
11:45, 16:10 Х/ф «Жарт за 

жартом»
12:40, 03:40 Т/с «Клон»
14:20, 20:10 Т/с «Бажана»
17:05 Х/ф «Весняна турбота»
18:35 Х/ф «Не зійшлися харак-

терами»
22:00 Х/ф «Каїр-2» викликає 

«Альфу»
23:25 Х/ф «Чорні берети»
00:45 Х/ф «Трин-трава»
02:15 Х/ф «Відтоді як ми разом»
05:10 Кіноляпи

06:00 Телепузики
06:30 Малята-твійнята
07:20 М/с «Лалалупси» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с «Черепашки мутанти 

ніндзя» 
09:20 Єралаш
09:45, 20:55 Країна У
10:45, 00:25 Одна за всіх
12:10 Т/с «Ксена - принцеса-

воїн» 
13:55, 21:55 6 кадрів
14:50 Дайош молодьож!
15:45 Т/с «Дєтка» 
16:40 Королева балу
17:50 Від пацанки до панянки
19:00 Моду народу
19:55 Т/с «Два батька і два 

сина» 
23:15 Дурнєв+1
23:50 Т/с «Секс і місто» 
01:15 Т/с «Закрита школа» 
02:00 Т/с «Кремлівські курсанти» 


03:30 З ночі до ранку

05:20, 00:30 Світ зірок
06:00 Іноземна кухня
07:35 Смак Майстер
08:15, 13:20 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:30 Квадратний метр
12:20, 17:00 Жіноча форма
15:15, 18:50 Таємниці шеф-кухаря
16:00, 19:45 Модний вирок
17:50, 21:40 Т/с «Любов як 

любов» 
20:40 М/ф «Мультфільми» 
22:40 Дивовижний дизайн
23:30 Незіркове дитинство
01:15 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 12:00, 15:00, 

18:20, 01:20, 04:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05, 23:15 Спорт
06:20 Мультфільм
06:30 Доброго ранку, Україно!
06:35, 07:35 Огляд преси
06:45, 07:45, 08:20 Гість студії
07:25 Країна on line
07:30 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:55 Політтеатр
10:25, 17:20 Т/с «Таємниця старо-

го мосту» 
11:20 Нехай Вам буде кольорово! 


12:10, 18:50, 21:30 Діловий світ
12:25 Право на захист
12:45 Темний силует
12:55 Контрольна робота
13:20 Т/с «Вічний поклик» 
14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews

15:30, 05:50 Діловий світ. Агро-
сектор

15:45 Як це?
16:20 Дорослі ігри
18:05 Агро-News
18:35 Фінансова перспектива
19:15 І.Бобула «Крила мрій моїх»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 Знак питання
21:50 Витаса «Бессонная ночь»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00 Підсумки
23:25 На слуху
23:45 Від першої особи
00:00 Х/ф «Візит до Мінотав-

ра». 1 с.
01:35 ТелеАкадемія
02:55 Служба розшуку дітей
03:05 «Секрети успіху»
03:35 Околиця
04:15 Театральні сезони
05:00 М/с «Сандокан»

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 27 січня

06:00 Д/ф «Запах батьківщини»
06:30, 23:30 Загадки Всесвіту
07:30, 12:30 Жертви природи
08:30 Останні дні Гітлера
09:30, 18:30 Шукачі
10:30 Таємні знаки
11:30 У пошуках пригод
13:30 Таємниці Третього Рейху
14:30, 21:30 Сучасні дива
15:30 Наука.UA
16:30, 19:30 Секретні історії
17:30 У пошуках істини
20:30 Д/ф «Діабет. Вирок скасо-

вано»
22:30 Неймовірна Австралія
00:30 Європейський покерний тур
01:20 Катастрофи століття


