Президія НАН України розглянула
Спільне засідання Президії Національної академії наук України та
Колегії Міністерства освіти і науки України, яке відбулося 28 грудня
2015 року, вступним словом відкрив президент НАН України академік НАН
України Б.Є.Патон. Він повідомив про зустріч Президента України з
науковцями, освітянами та парламентарями, які опікуються питаннями
розвитку та підтримки науки в Україні. Мала місце відкрита і щира розмова
щодо проблем реформування наукової сфери в Україні і переведення її на
більш практичний прикладний рівень. Президентом України були поставлені
серйозні задачі з науково-технічного супроводження реформування
вітчизняної економіки, енергетики та енергозбереження, забезпечення
належного рівня розробок в інтересах національної безпеки та оборони. Над
вирішенням цих важливих питань НАН України та МОН України мають
працювати разом.
Зазначалося, що спільне засідання Президії Національної академії наук
України та Колегії Міністерства освіти і науки України проводиться саме для
реалізації окремих доручень Президента України.
Було наголошено, що співробітництво вчених Академії з освітянами
традиційно здійснюється в багатьох напрямах.
Так, результатом спільної наполегливої роботи є нова редакція Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність», прийнятого
Верховною Радою України у листопаді поточного року та нещодавно
підписаного Президентом України. Надзвичайно важливо, що активно та
плідно співпрацює наукова молодь. Про це свідчить те, що серед лауреатів
щорічних премій Президента України для молодих учених 2015 року є чотири
спільні колективи науковців інститутів Академії та університетів.
Академік НАН України Б.Є.Патон висловив надію, що спільне
засідання надасть не тільки суттєвий імпульс поглибленню інтеграційних
процесів, що є одним з найважливіших шляхів підвищення ефективності
наукової та освітянської сфери, але й значною мірою сприятиме
встановленню взаємоповаги, взаєморозуміння і конструктивних зв’язків між
Академією та Міністерством.
Далі взяв слово міністр освіти і науки України С.М.Квіт. Він
підкреслив, що спільне засідання відбувається після зустрічі науковців з
Президентом України і після прийняття нового закону про наукову і науково
технічну діяльність. Хоча було багато різних намагань не лише позбавити
вітчизняну науку фінансування, але й публічних тверджень, які не
відповідають дійсності. При цьому наукові досягнення і можливості
вітчизняної науки оцінювалися неадекватно і неправильно.

Тому сьогодні одне із головних завдань, на думку міністра, – дати
суспільству більше інформації про перспективи розвитку української науки.
Попереду дуже і дуже багато роботи. І цю роботу НАН України та
МОН України вже будуть робити спільно, зокрема на засадах нового закону
про наукову і науково-технічну діяльність. Він подякував науковцям
Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України, які
долучилися до провадження цього закону.
На закінчення С.М.Квіт зупинився на фінансуванні наукових
досліджень. Він констатував, що передбаченого фінансування недостатньо,
але не варто пасивно чекати, коли держава буде в змозі і буде готова
фінансувати дослідження у необхідному обсязі. Остаточному вирішенню
цього питання сприятиме тільки активна участь наукової спільноти України.
Потім академік НАН України Б.Є.Патон надав слово голові комітету
Верховної Ради України з питань науки і освіти, народному депутату України
Л.М.Гриневич, яка зауважила, що незважаючи на складності з бюджетом у
2016 рік наукова спільнота входить з новим Законом України «Про наукову і
науково-технічну діяльність».
Було здійснено безпрецедентний процес узгодження позицій по цьому
закону. Тепер найважливіше, відзначила Л.М.Гриневич, щоб 2016 рік був
плідним з точки зору його імплементації й було якнайшвидше запущено
процес створення Національної ради з питань науки і технологій, тому що ця
рада покликана повернути владу обличчям до науки, створити інші
взаємозв’язки між наукою і владою у державі. Бо фінансування за
залишковим принципом у 0,2 ВВП призведе до кризових явищ і знищення
інфраструктури науки.
Інформуючи про зустріч науковців з Президентом України
Л.М.Гриневич повідомила, що у своєму виступі П.О.Порошенко назвав
конкретні пріоритетні напрями наукових досліджень, які сьогодні потрібні
Україні, й зауважив, що Міністерство оборони України, зважаючи на реалії
сьогодення, буде налаштоване співпрацювати саме з українськими вченими і
українськими інституціями.
Закінчуючи виступ, голова комітету Верховної Ради України з питань
науки і освіти відзначила, що спільне засідання НАН України та МОН
України свідчить про пошук взаєморозуміння і така співпраця має дати кращі
результати для країни.
***
В обговоренні взяли участь перший віце-президент НАН України
академік НАН України А.Г.Наумовець, заступник міністра освіти і науки
України доктор фізико-математичних наук, професор М.В.Стріха, радник
президента НАН України, науковий керівник Державного підприємства

«Науково-виробничий центр океанологічних досліджень і технологій
Національної академії наук України» академік НАН України В.М.Єремєєв,
співробітник Комісаріату Атомної Енергії Франції (CEA Saclay), керівник
колаборації RD51 в ЦЕРН Максим Титов, академік-секретар Відділення
фізики і астрономії НАН України академік НАН України В.М.Локтєв,
завідувач відділу філософії культури, етики та естетики Інституту філософії
ім.Г.С.Сковороди НАН України, директор Міжнародного фонду
«Відродження» Є.К.Бистрицький, академік-секретар Відділення літератури,
мови та мистецтвознавства НАН України академік НАН України
М.Г.Жулинський.
***
У заключному слові президент НАН України академік НАН України
Б.Є.Патон висловив впевненість, що обговорення та реалізація намічених на
спільному засіданні заходів нададуть додатковий поштовх зближенню
наукової та освітянської сфери, а також сподівання, що спільне засідання
сприятиме об’єднанню зусиль НАН України та МОН України для отримання
наукою України місця серед державних пріоритетів.
***
Насамкінець було ухвалено низку спільних рішень Президії
Національної академії наук України та Колегії Міністерства освіти і науки
України, а саме:
– про посилення науково-технічного потенціалу та координацію
морських досліджень в Україні;
– про реалізацію Угоди між Україною та Європейською організацією
ядерних досліджень (ЦЕРН) стосовно надання статусу асоційованого члена в
ЦЕРН;
– про подальшу діяльність Донецького наукового центру НАН
України та МОН України;
– щодо спільних заходів НАН України та МОН України з
імплементації Угоди про участь України у програмі наукових досліджень і
інновацій ЄС «Горизонт-2020»;
– про створення Науково-дослідного центру когнітивної та прикладної
лінгвістики МОН України і НАН України.
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