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Засідання Президії НАН України  

 

Учасники чергового засідання Президії НАН України заслухали і 

обговорили інформацію академіка-секретаря Відділення загальної біології 

НАН України академіка НАН України В. Моргуна про результати розгляду 

на розширеному засіданні Бюро відділення звіту про наукову та науково-

організаційну діяльність Державного природознавчого музею НАН 

України (Національна академія наук України). 

У доповіді та виступах академіка НАН України Б. Патона, директора 

Державного природознавчого музею НАН України доктора біологічних наук 

Ю. Чернобая, завідувача відділу Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного 

НАН України, голови Комісії з перевірки наукової і науково-організаційної 

діяльності Державного природознавчого музею НАН України                           

члена-кореспондента НАН України Я. Дідуха відзначалося, що Державний 

природознавчий музей НАН України є одним з найстаріших і найбагатших за 

науковими фондами установ серед природничих музеїв України, наукові 

фонди та музейна експозиція якого мають статус національного надбання.  

За період 2010–2014 рр. та за результатами моніторингу діяльності за 

2015 р. – І півріччя 2016 р. у музеї виконуються важливі фундаментальні та 

прикладні дослідження в галузі екології, зоології, палеонтології, ботаніки та 

природничої музеології.  

Зокрема, розроблено методологію вивчення еволюції та хорології 

різноманіття окремих груп флори і фауни. Визначено методологічну основу 

застосування созологічних критеріїв в умовах антропогенних та техногенних 

екотопів. Сформовано експериментальні методи інвентаризації зоо-, фіто- та 

ґрунтового різноманіття антропізованих оселищ та критерії оцінки їх 

созологічної вартості. Створено комп’ютерні довідники баз даних із 

систематики та екології судинних рослин західного регіону України. 

Розроблено методологію, яка дозволить встановити особливості та 

універсальність адаптаційних механізмів, рівні пластичності й стабільності.  

Музей здійснює активну роботу з координації науково-освітньої 

діяльності та питань поглиблення професійних знань спільноти природничих 

музеїв України. Він співпрацює з вітчизняними вищими навчальними 

закладами, інститутами НАН України та природоохоронними організаціями 

держави.  

Підготовлено стратегію розвитку музею на найближче десятиріччя з 

метою повнішого охоплення музеологічної та науково-просвітницької 

діяльності.  

http://www.nas.gov.ua/UA/Activity/PresidiumMeeting/Pages/default.aspx?ffv1=2016&ffv2=263


Результати досліджень знайшли впровадження переважно в заходах 

природоохоронного спрямування, які сприяють невиснажливому 

господарюванню.  

Разом з тим Президія НАН України відзначає, що в діяльності 

Державного природознавчого музею НАН України є певні проблеми та 

невирішені питання.  

Зокрема, на тлі зростаючого рівня кваліфікації наукових кадрів музею в 

установі відсутні можливості для повноцінного фінансування всіх видів 

діяльності, забезпечення у повному обсязі фонду заробітної плати, що 

перешкоджає працевлаштовувати молодих спеціалістів після успішного 

закінчення аспірантури; як наслідок значно звужуються перспективи 

розвитку наукової та науково-фондової роботи.  

Недостатньою є активність як провідних, так і молодих науковців 

установи у пошуку міжнародних грантів та госпдоговірних тем для науково- 

пошукових робіт і організації експедицій.  

Не всі фонди зберігаються в спеціалізованих приміщеннях з 

дотриманням температурно-вологісного режиму, не функціонує електронна 

система охорони й безпеки.  

Оцінюючи діяльність музею, Президія НАН України відзначила, що як 

наукова установа він заслуговує на схвальну оцінку діяльності у 2010–

2014 рр. Але як науково-просвітницька установа, що повинна 

популяризувати наукові знання, музей має значні проблеми, пов’язані з 

надзвичайно тривалим ремонтом експозиції. Хоча в останні роки зроблено 

дуже багато, але цього недостатньо для того, щоб музей вже найближчим 

часом відкрив свої двері для львів’ян та численних гостей міста. Треба 

докласти для цього максимум зусиль, незважаючи на фінансові труднощі 

академії.  

 


