
Президія НАН України розглянула 

 

 

 

На початку чергового засідання Президії НАН України 28 січня 2009 року 

академік НАН України Б.Є.Патон поінформував про вручення Державних 

премій України в галузі науки і техніки науковцям Національної академії наук 

України. 

 

*** 

 

Далі були заслухані наукові повідомлення молодих учених НАН України: 

– кандидата фізико-математичних наук молодшого наукового 

співробітника Інституту гідромеханіки НАН України А.А.Макаренкової на 

тему: «Нові методи реєстрації та обробки шумів дихання людини»; 

– кандидата біологічних наук провідного наукового співробітника 

Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України О.П.Максимюка на тему: 

«Мембранні рецептори сенсорних нейронів: перспективні мішені для нових 

знеболювальних препаратів»; 

– кандидата соціологічних наук наукового співробітника Інституту 

соціології НАН України М.А.Паращевіна на тему: «Гедоністичні орієнтації 

населення: міжнародний вимір».  

В обговоренні взяли участь академіки НАН України Б.Є.Патон, 

В.Д.Походенко, Ю.І.Кундієв, С.В.Комісаренко, В.Т.Грінченко, О.О.Кришталь, 

В.П.Семиноженко, П.Г.Костюк, П.П.Толочко, Д.М.Гродзинський, К.М.Ситник, 

член-кореспондент НАН України М.О.Шульга. 

Згідно з Порядком конкурсного відбору молодих учених НАН України 

для виступів на засіданнях Президії НАН України та надання цільового 

фінансування для підтримки їх наукових досліджень було прийнято рішення 

схвалити результати наукових досліджень, викладених у наукових 

повідомленнях молодих учених з Інституту гідромеханіки НАН України, 

Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України, Інституту соціології НАН 

України і доручити Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України разом 

із Науково-організаційним відділом Президії НАН України врахувати 

результати розгляду наукових повідомлень при підготовці проекту постанови 

Президії НАН України «Про відкриття у 2010 році додаткових відомчих тем для 

молодих учених-доповідачів», а також передбачити додаткові кошти на ці теми. 

 

*** 

 

Учасники засідання заслухали та обговорили доповідь директора 

Інституту гідромеханіки НАН України академіка НАН України В.Т.Грінченка 

про наукову та науково-організаційну діяльність інституту. 



 

В обговоренні взяли участь академіки НАН України Б.Є.Патон, 

В.Т.Трощенко, А.Ф.Булат, голова Комітету з енергозбереження Київської 

обласної ради депутатів П.М.Мороз. 

Президія НАН України відзначила, що Інститут гідромеханіки НАН 

України постійно творчо націлений на запити народногосподарського 

комплексу країни, на реальні, невідкладні потреби інженерно-виробничої 

практики. Це, зокрема, питання, пов’язані з гідрологічними дослідженнями 

великих водних басейнів, екологічними проблемами очищення повітря, води та 

ґрунтів, засолення земель південних регіонів України. Це також питання 

гідрометеорологічної служби, деякі суттєві аспекти охорони здоров’я та вкрай 

важливі проблеми, пов’язані із підтопленням територій поверхневими водами. 

Президія НАН України нагадала, що у 80-х роках минулого століття була 

чинною постанова Київради, яка забороняла проведення будь-яких робіт в руслі 

Дніпра на ділянці від дамби Київського моря на півночі і до Новоукраїнки на 

півдні без відповідного погодження з Інститутом гідромеханіки. Зараз цієї 

практики не існує. Тому інституту треба домогтися її поновлення та неухильно 

виконувати цю постанову і залучати до роботи обласну держадміністрацію. 

На закінчення Президія НАН України ухвалила відповідне рішення. 

 

*** 

 

Крім того, Президія НАН України заслухала інформацію про заходи щодо 

реалізації рішень Ради МААН від 2 грудня 2008 р.; про обліковий склад членів 

Національної академії наук України на час проведення Загальних зборів НАН 

України; про увічнення пам’яті академіка Ю.О.Митропольського; про заходи з 

відзначення 100-річчя від дня народження академіка М.М.Боголюбова; про 

започаткування збірника «Радіофізика і електроніка»; про затвердження 

переліку наукових об’єктів НАН України, яким Національна академія наук 

України додатково рекомендує надати статус національного надбання; про 

відзначення 80-річчя Національної академії наук Білорусі; про план 

фінансування установ НАН України на 2009 рік. 

 

 

 

 

 

 

Секретаріат Президії НАН України 


