
РОБОТА З ПРОПАГАНДИ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА 

ВИСВІТЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗМІ У 2020 РОЦІ 

 
 

1. Розміщення коментаря в електронних ресурсах ЗМІ: 

- С. О. Кудря. Воднева стратегія ЄС. Україна має використати свій потенціал. 

[Електронний ресурс] : Урядовий кур’єр. – 31 липня 2020. – Режим доступу : 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vodneva-strategiya-yes-ukrayina-maye-vikoristati-s/ 

С. О. Кудря в інтерв’ю журналістові Станіславу Прокопчукові відзначає, що 

напрацювання українських учених у водневих технологіях для вироблення електроенергії 

високо оцінили у світі ще 20 років тому. Європа вже готова купувати в України 

електроенергію на базі водню, що може бути  вигідним бізнес-проєктом з 2023 року для 

України. Відновлювані джерела енергії й водень — це стабільна система всього 

енергозабезпечення держави. Весь світ прямує до такої структури енергетики — 70% 

відновлюваної і 20-25% атомної генерації. 

- Конференція з відновлюваної енергетики та енергоефективності. [Електронний 

ресурс] :  Київський політехнік. − 2020. − № 21 (3314). – 4 червня − С. 4. – Режим доступу : 

https://kpi.ua/2020-kp21 

Організаторами конференції Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

«Відновлювана енергетики та енергоефективність у ХХІ столітті» є Інститут відновлюваної 

енергетики, КПІ ім. Ігоря Сікорського, МАН України та інші громадські й державні 

організації. У конференції взяли участь понад 180 осіб, було представлено 170 тез 

доповідей, у тому числі 50 тез — від школярів МАН. Проблеми й перспективи розвитку 

відновлюваної енергетики нині набувають особливої актуальності, адже використання ВДЕ 

зростає щорічно в багатьох провідних країнах світу. Збірник тез опубліковано на сайтах 

КПІ ім. Ігоря Сікорського й ІВЕ НАНУ. 

2. Інтерв'ю на сайті медійної платформи «Кosatka.Media»: 

- С. О. Кудря. Ми працювали над водневими технологіями ще 30 років тому. 

[Електронний ресурс] : Кosatka.Media. – 10 лютого 2020. – Режим доступу : 

https://kosatka.media/uk/category/blog/news/professor-stepan-kudrya-my-rabotali-nad-

vodorodnymi-tehnologiyami-eshche-30-let-nazad 
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С. О. Кудря в інтерв’ю журналістці Яніні Ткачук розповідає про історію заснування й 

розвитку відновлюваної енергетики в Україні, спільні розробки з данськими вченими і 

створення першої в Європі вітро-водневої станції, про академічну програму розроблення 

водневих технологій в Україні і перспективи використання водню в енергетиці країни.  

- С. О. Кудря. Водень для забезпечення енергією будинку: як це діє.  [Електронний  

ресурс] : Кosatka.Media. – 11 лютого 2020. – Режим доступу : 

https://kosatka.media/uk/category/vozobnovlyaemaya-energia/news/vodorod-dlya-

obespecheniya-energiey-doma-kak-eto-deystvuet 

ВДЕ з водневою технологією здатні забезпечити автономним енергопостачанням і 

теплом окреме домогосподарство. Така серійна система коштуватиме  6-10 тис. В Україні 

таких домогосподарств біля 14 тисяч. Для багатоквартирних будинків повністю автономне 

енергопостачання забезпечити не можливо, але можна зменшити споживання від мережі. 

Фотоенергетика дешевшає і стає доступнішою з кожним днем.  

 - С. О. Кудря. Україна може перевести громадський транспорт на водень. 

[Електронний ресурс] : Кosatka.Media. – 11 лютого 2020. – Режим доступу : 

https://kosatka.media/uk/category/vozobnovlyaemaya-energia/news/professor-kudrya-ukraina-

mozhet-perevesti-obshchestvennyy-transport-na-vodorod?fbclid=IwAR2-gu-

8Nbj30fTXe7cixrvMp6WjamxL5c-cAZdmhtTbTbWIQE50LJTPYLY 

Перевести український громадський транспорт на водень — справді можливо. В 

Європі вже є автобуси на водні, у Канаді великі вантажні автомобілі використовують 

водень, у Німеччині є 2 такі електрички і планують закупити ще 10, адже це дешевше, ніж 

прокладати лінії електропередач. Також водневий транспорт розвивається в Південній 

Кореї. 

3. Повідомлення на сайті НАН України: 

- С. О. Кудря. Ми працювали над водневими техноогіями ще 30 років тому. 

[Електронний ресурс] :НАН України. – 16 березня 2020. – Режим доступу : 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6218 

10 лютого 2020 року на сайті медійної платформи «Kosatka.Media» було опубліковано 

інтерв’ю з директором Інституту відновлюваної енергетики НАН України членом-

кореспондентом Степаном Кудрею, присвячене розробці технології водневої енергетики 

вченими України. 

- С. О. Кудря. Воднева стратегія ЄС. Україна має використовувати свій потенціал. 

[Електронний ресурс] : НАН України. – 04 серпня 2020. – Режим доступу : 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6708 
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31 липня 2020 року на сайті газети «Урядовий кур’єр» було опубліковано коментарі 

директора Інституту відновлюваної енергетики НАН України члена-кореспондента 

Степана Кудрі та президента енергетичної асоціації «Українська воднева вада» Олександра 

Рєпкіна щодо водневої стратегії ЄС. 

4.  Сюжет  телеканалу 2+2. Про перспективи застосування водневих технологій в 

Україні за участю директора Інституту відновлюваної енергетики НАН України Степана 

Кудрі та президента «Української водневої ради» Олександра Рєпкіна, 10.03.2020 р. Режим 

доступу: https://www.facebook.com/UkrainianHydrogenCouncil/videos/2744342672287900/ 

5.  Брифінг «Роль водневих технологій і розв'язання кліматичних проблем». 

У прес-центр інформаційного агентства УНІАН, відбувся брифінг на тему: 

«Енергетичний перехід: роль водневих технологій і розв'язання кліматичних проблем та 

перспективи України. Сучасні рішення для взаємодії газової та електричної 

інфраструктури».  [Електронний ресурс] : УНІАН. – 13 лютого 2020. – Режим доступу : 

https://www.facebook.com/UkrainianHydrogenCouncil/videos/176083513684851/UzpfSTEwM

DAwMjkwMDc2MTE3MjpWSzoxMTEwOTU3MDM5MjQ5NDQ0/   

6. Повідомлення прес-центру інформаційного агентства УНІАН «Україна за 

десять років може стати основним експортером водню до країн Європи через 

газотранспортну систему – експерт» (відео). –  [Електронний ресурс] : УНІАН. – 13 лютого 

2020. – Режим доступу : 

 https://press.unian.ua/press/10873184-ukrajina-za-desyat-rokiv-mozhe-stati-osnovnim-

eksporterom-vodnyu-do-krajin-yevropi-cherez-gazotransportnu-sistemu-ekspert-

video.html?fbclid=IwAR103sayd4DJcec7yt0Q2PUXa6wStMWyXZ8qya2gdg7IrxdZprKbSj3iiB

o 

На прес-конференції в УНІАН Степан Кудря зазначив, що водень можна 

використовувати не тільки в енергетиці, але і в транспорті, хімічній промисловості, 

металургії, в комунальному господарстві.  

7. Висвітлення наукових досягнень на вебсайті ІВЕ НАН  України, а також 

представлено в двох збірних каталогах виставок: 

- ХХІV міжнародної виставки енергетика, електротехніка та енергоефективність 

«Elcom Ukraine 2020» і ІІІ міжнародної виставки сонячної енергетики «SOLAR Ukraine 

2020»;  

- ХІIІ Міжнародної спеціалізованої виставки відновлюваної енергетики, екології, 

енергоефективності «EcoEnergy Expo 2020», ХІХ Міжнародної спеціалізованої виставки 

«Енергетика в промисловості»; ІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «ELECTRO 

SNSTALL 2020». 
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