
 Академіку Я.С. Яцківу 
   

Відповідь рецензенту. 
 

        На наукову статтю «Перспективи кліматичних змін на планеті Земля»,  
направлену академіку НАН України Я. С. Яцківу для журналу, рецензент, за 
Вашим дорученням, дав наступну відповідь. 
         1. «Стаття академіка НААН написана зразка праць епохи Аристотеля. Тоді, 
мабуть, вона читалася б з цікавістю». Автор проти такого не заперечує. 
         2. Рецензент стверджує «Малюнки, що наведені, якісь незрозумілі. Я не 
бачив щоб до 2000 р. температура зменшувалась». Стверджую, що рецензент не 
відає про існування досліджень з цієї проблеми, які викладені у науковій 
літературі, зокрема:  
         а)  для рецензента повідомляю, що дослідження з цієї проблематики 
провадились ще в середині ХХ ст., які викладені в науковій літературі1        
(малюнок 1). 

Малюнок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни середньорічної температури в Західній  Європі за останні 
60 млн. років; горизонтальний масштаб антропогенного 
періоду, для зручності, збільшено у 10 разів.  

 

        б) більше того, схоже дослідження і побудовано графік (мал. №2) 
динаміки температур у 2010 р. проведено вченими НАН України2. 
 

                                                 
1 Гаврилов В.П.Путешествие в прошлое Земли. –М.; Недра, 1976. –С 117 (За данными П. Вольдштедта).  
2 Изменения земныхсистем в Восточной Европе. –К.;Фолиант, 2010. –С. 292. 
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Малюнок 2 

Історія температури Північної півкулі в голоцені  
за 12 тис. років 

 

          3. Рецензент повідомив академіку Я. С. Яцківу «Про вплив 
«температури» Галактики і Всесвіту на клімат Землі теж «цікава» ідея». 
Прикро, але рецензент, якому довіряє академік Яцків не відає, що у 2011 р. 
напрям у сторону зниження температури на планеті Земля підтверджено 
дослідженнями лауреатів Нобелівської премії з фізики 2011р., які доказують, 
що Всесвіт розширюється не рівномірно, як вважалося дотепер, а 
прискорено. Виходячи з таких тверджень Нобелівський комітет зробив 
висновок «якщо цей процес продовжуватиметься із все більшою швидкістю, 
Всесвіт завершить свій розвиток у вічних льодах»3, але спочатку будуть 
охолоджуватись планети Сонячних систем, зокрема планети Земля.  
 
      4. Рецензент стверджує, що «Автор не дуже володіє сучасними даними та 
процесами в кліматичній системі Землі». З цим погодитись не можна, адже  
самому рецензенту не відомо про сучасні дослідження, зокрема, про наступні  
(додаток 3):   

 

 

 

 

                                                 
3 Відкриття прискореного розширення Всесвіту. Лауреати Нобелівської премії з фізики за 2011рік. 
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Додаток № 3  
https://gazeta.ua/articles/world-life/_poperedili-pro-rizik-mozhlivogo-globalnogo-
poholodannya/849636 

         Попередили про ризик можливого глобального похолодання 
Метеоролог зі світовим іменем Джо Бастарді на міжнародному заході, 

присвяченому глобальній зміні клімату WeatherBell зробив сенсаційну заяву: 
протягом останніх трьох років спостережень, Земля охолоджується. 

Крім того, за словами Бастарді в Антарктиді знову почав збільшуватись 
льодяний купол, зокрема в районі Південного полюсу, 
повідомляє Hronika.info. 

Похолодання, цього разу, не залежить від збільшення вугликислого газу 
в атмосфері. Науковець зазначає, що причина криється в природніх 
температурних циклах планети. Як доказ, Бастарді привів графіки 
температурних змін, які він відслідковував у 2015 -2018рр.  
 

 
 

        Науковець зазначає, що причина криється в природніх температурних 
циклах планети. Як доказ, Бастарді привів графіки температурних змін, які 
він відслідковував із 2015 по 2018 рік. 
  Окрім цього, багато експертів регулярно реєструють показники 
екстримально низької температури поруч із Гренландією та Антарктикою. 
Вчені висловили гіпотезу, що саме океанічні цикли визначають 
температурний режим планети. Зараз кількість арктичного льоду б'є рекорди 
2003 року. Якщо така тенденція продовжиться, то не виключено 
відновлення льоду, який розтанув за останні десять років.      
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         5. У результаті вище наведених тверджень «знаючого» рецензента 
прийнято рішення «ваша стаття не пройшла рецензування та відбору». 
         6. Для читачів вище наведеної моєї статті «Перспективи кліматичних 
змін на планеті Земля», повідомляю, що в ній розглядається два процеси 
кліматичних змін, які одночасно відбуваються: 
        перше, сучасні катастрофи на різних континентах нашої планети, яких 
раніше людство не бачило і які посилюються, а тпкож зменшення води в 
ріках, озерах і криницях, є резуьтатом змін в глибинах планети земля. Це 
об'єктивний природний процес і до нього людство має вчитись 
пристосовуватись, але міжнародні організації цьому об'єктивному процесу 
майже не приділяють уваги;   
       друге, так зване «потепління», є результатом парникового ефекту, що 
формує людина виробленими газами: руйнується озонова плівка, яка уже 
пропускає шкідливу для людини сонячну радіацію (12-16-19 мр/год); у 
повітрі навколо планети збільшується вміст вуглецю (СО2); рослинний і 
тваринний світ потерпає від низьких нічних і високих денних тепрератур. Це 
суб'єктивний процес, який людина зобов'язана долати, а не пристосовуватись 
до нього. Цьому суб'єктивному процесу міжнародні організації приділяють 
увагу, але чимало країн, відсторонюються від реальних дій щодо уникнення 
катастроф. 
        7. Читачі можуть зробити особисто висновок про відношення до 
наукових досліджень важливих проблем сучасності, але стає зрозумілим, що 
коли такі «рецензенти» будуть оцінювати наукові роботи, то українська 
наука спуститься ще нижче того низького рівня, до якого вона доведена. 
 
 
        Академік НААН України                                       Б.Я. Панасюк 
            
 


