Президія НАН України розглянула

Перед початком чергового засідання Президії НАН України
8 лютого 2017 року академік НАН України Б.Є.Патон вручив державні
нагороди з нагоди Дня Соборності України групі видатних учених НАН
України за значний особистий внесок у державне будівництво, соціальноекономічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української
держави, справу консолідації українського суспільства та багаторічну
сумлінну працю (Указ Президента України від 21.01.2017 № 10/2017).

***
Далі учасники засідання заслухали й обговорили доповідь директора
Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України членакореспондента НАН України А.В.Носовського «Про стан та перспективи
науково-технічного супроводу діяльності з перетворення об’єкта
«Укриття» на екологічно безпечну систему».
В обговоренні взяли участь академік НАН України Б.Є.Патон,
завідувач відділення ядерної та радіаційної безпеки Інституту проблем
безпеки атомних електростанцій НАН України В.О.Краснов, заступник
директора Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій
Мінрегіону України доктор технічних наук Ю.І.Немчинов, заступник
технічного директора Державного спеціалізованого підприємства
«Чорнобильська атомна електростанція» С.О.Кондратенко, академіксекретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України,
директор Інституту електродинаміки НАН України академік НАН України
О.В.Кириленко.
У доповіді було висвітлено науково-технічні проблеми будівництва
та введення в експлуатацію нової безпечної захисної споруди для
четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС.
Ця унікальна споруда дозволить ізолювати вплив об’єкта «Укриття»
на навколишнє середовище та з часом повністю перетворити його на
екологічно безпечну систему, що має величезне значення для екологічної
безпеки не лише України, але й усього світу.
Її спорудження є лише початковим етапом комплексу заходів з
вирішення екологічних проблем, пов’язаних з об’єктом «Укриття», що
включає проведення низки наукових досліджень міждисциплінарного
характеру.
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Як випливає з доповіді та обговорення, певна робота у цьому
напрямі вже проведена. За ініціативи та на замовлення Чорнобильської
АЕС Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
спільно з
Державним науково-дослідним інститутом будівельних
конструкцій розроблено програму щодо науково-технічного супроводу
усіх етапів введення в експлуатацію та забезпечення подальшого
функціонування нової захисної споруди об’єкта «Укриття».
Відзначалося, що Національна академія наук України вже має
сучасні наукові напрацювання, а також висококваліфікованих фахівців, які
готові надати всебічну допомогу для успішної реалізації такої програми,
але відділення Академії при формуванні тематики роботи профільних
наукових установ мають і надалі приділяти належну увагу подальшому
розвитку досліджень у цьому напрямі.
Президія НАН України ухвалила відповідний проект постанови.

***
Потім Президія НАН України та запрошені заслухали й обговорили
доповідь директора Інституту археології НАН України членакореспондента НАН України В.П.Чабая «Сучасні дослідження раннього
періоду розвитку людства на теренах Східної Європи».
У доповіді та виступах академіка НАН України Б.Є.Патона, члена
Президії НАН України, почесного директора Інституту археології НАН
України академіка НАН України П.П.Толочка, завідувача відділу
Інституту археології НАН України доктора історичних наук Л.Л.Залізняка,
завідувача відділу Інституту зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України
доктора біологічних наук С.В.Межжеріна, академіка-секретаря Відділення
біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України, директора
Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України академіка НАН України
С.В.Комісаренка було висвітлено широке коло дослідницьких питань,
пов’язаних з однією з найбільш фундаментальних історичних проблем:
заселенням території Східної Європи людиною сучасного анатомічного
складу.
Відзначалося, що фахівці Інституту археології НАН України в
рамках міжнародних наукових проектів спільно з науковцями інститутів
географії, геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України, Київського
національного університету імені Тараса Шевченка та наукових установ
Франції, Великої Британії, Німеччини, Росії роблять вагомий внесок у
дослідження найдавнішого минулого Східної Європи.
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Результатом цієї плідної співпраці є розроблена фахівцями Інституту
археології НАН України концепція перехідного періоду як специфічного
етапу в історії людства, що характеризується співіснуванням
антропологічно різних видів людей. Факт співіснування дозволив
запропонувати хронологічні рамки перехідного періоду.
Разом із тим, як було наголошено, на сучасному етапі необхідним є
поліпшення взаємодії учених-археологів та фахівців з природничих наук у
дослідженні актуальних проблем первісної доби в історії людства.
Зокрема, перспективними напрямами співпраці фахівців різних
галузей є дослідження кліматичних та палеоландшафтних змін,
вдосконалення радіометричних методів датування різноманітних зразків з
археологічних розкопок, вивчення геному пізніх неандертальців та ранніх
сапієнсів.
Було прийнято проект постанови з цього питання.

***
Крім того, Президія НАН України присудила за результатами
конкурсу 2016 року Золоту медаль імені В.І.Вернадського НАН України
академіку НАН України В.В.Скороходу та академіку НАН Грузії
Г.Ф.Тавадзе – за видатні досягнення в галузі наукових основ порошкової
металургії; розглянула та обговорила результати експертної оцінки
системи досліджень та інновацій України; затвердила Концепцію, склад
наукової ради та Положення про наукову раду цільової програми наукових
досліджень НАН України «Перспективні дослідження з фізики плазми,
керованого термоядерного синтезу та плазмових технологій»
на 2017–2019 рр.; розглянула питання присудження Національною
академією наук України премій імені видатних учених України, премій для
молодих учених і студентів вищих навчальних закладів, нагородження
грамотами Президії НАН України за кращі наукові роботи та встановлення
розміру премій НАН України за підсумками конкурсу 2016 року; погодила
нормативні документи з питань архівної справи в установах НАН України;
затвердила плани редакційної підготовки та випуску видавничої продукції
Державним
підприємством
«Науково-виробниче
підприємство
«Видавництво «Наукова думка» НАН України» та Видавничим домом
«Академперіодика» НАН України за бюджетні кошти у 2017 році; також
було розглянуто низку кадрових і організаційних питань та прийнято
рішення про нагородження відзнаками Національної академії наук
України.
Секретаріат Президії НАН України

