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          Усі наукові дослідження, збір матеріалів, їхній обробіток, одержання висновків 
та результатів досліджень мною провадиться особисто без будь – якої допомоги. 
Крім того, збір матеріалів у мене зв’язано з бібліотеками та архівами, особисто 
мені приходиться досліджувати безпосередньо біологічні і кліматичні процеси, 
їхню динаміку та результати. Самостійно я друкую усі матеріали, на відміну від 
багатьох інших вчених, вишукую видавців і все що з цим зв’язано. Відповідно до 
цього планується розпорядок робочого дня, який ненормований, тобто думається 
і пишеться вдень, друкується в нічний час, такого ні з ким узгоджувати так як тут 
основна ціль–результат дослідження, що є основним у діяльності вченого. 

          Наприклад, одні із основних робіт 26.08.2017р.: перше, я завершую доповідь 
«Перспективи кліматичних змін», яку буду робити у вересні на засіданні 
Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку (у Вергунова), це 
потребує чимало уточнень та узгоджень з іншими вченими; друге, я завершив 
книгу про історію села та його жахливий стан «Лузна-Лозна село на Поділлі», яку 
треба до 1 вересня роздрукувати та передати видавцеві у Вінниці, а часу обмаль.  

          Що я робив з першого наукового питання, тобто вивчення клімату: вранці (до 
8.00) я перевіряв деякі температурні показники і рівень вологості, які я зрідка 
проводжу на Трухановому острові; я старався у цей день зустрітися з академіком 
Я.С. Яцківом, який володіє найкраще деякими проблемами клімату, але 
витративши півтори години очікування, я не зумів з ним зустрітися у приміщенні 
Президії НАНУ, таке буває. Що стосується другого питання, тобто видання 
закінченої праці про село, то у цей день, найбільш сприятливий, мені прийшлося 
йти для зустрічі з працівником розмножувального цеху у Кабінеті Міністрів 
України, де мені дали обіцянку розмножити мою працю про село (621стор.), бо, 
як відомо, в Інституті такого здійснити важко, або неможливо. 

          На власному прикладі довідався про таке: якби я сидів на робочому місці 
постійно, то ніяких наукових досліджень не здійснив би і не видавав би їхніх 
результатів З цього виходить, що найефективніше не перевіряти хто із вчених 
коли прийшов на роботу та пішов у справах, а краще перевіряти: а/ хто має 
власний сайт, як було прийнято на вченій раді; б/ скільки вчений написав 
особисто статей з досліджуваної тематики чи філософії; в/ скільки особисто 
видав книг, брошур чи методик; г/ які одержав наукові результати, вивів сорти, 
має свідоцтва, патенти і т.д. Невдовзі така вимога стане на порядку денному в 
усій українській науці, до цього треба звикати. 
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