Президія НАН України розглянула

На черговому засіданні Президії НАН України 24 червня 2009 року члени
Президії НАН України та запрошені заслухали та обговорили доповідь
директора Інституту ядерних досліджень НАН України академіка НАН України
І.М.Вишневського про наукову та науково-організаційну діяльність інституту,
який відіграє дуже важливу роль у вирішенні завдань з наукового супроводу
ядерної енергетики в Україні.
В обговоренні взяли участь академіки НАН України Б.Є.Патон,
Е.В.Соботович,
В.Г.Бар'яхтар,
Л.А.Булавін,
І.М.Неклюдов,
директор
Державного науково-інженерного центру систем контролю та аварійного
реагування Мінпаливенерго України доктор фізико-математичних наук
Л.Л.Литвинський.
Були відзначені значні досягнення фахівців установи у фундаментальних
та прикладних дослідженнях. Надбанням світової спільноти стали результати
вивчення ядерної матерії, збуджених станів ядер, атомно-ядерних процесів,
ядерних реакцій тощо.
Особливу увагу було приділено прогресу вчених інституту у вирішенні
нагальних проблем розвитку атомної енергетики України. Володіючи єдиними в
Україні «гарячими» камерами, установа повномасштабно здійснює програму з
визначення ресурсу корпусів ядерних реакторів, що дає змогу реалізувати
завдання подовження терміну експлуатації діючих АЕС понад проектний
період.
Важливою для забезпечення експлуатації дослідницького ядерного
реактора інституту стала модернізація його системи управління і захисту та
створення нового додаткового сховища відпрацьованого палива.
З ініціативи інституту Академія запропонувала і домоглася схвалення
Кабінетом Міністрів України концепції створення нового багатоцільового
дослідницького ядерного реактора, який буде розміщено за межами Києва.
Було підтримано такий напрям робіт інституту, як розробка і виготовлення
радіофармпрепаратів для діагностики стану здоров’я людини та її лікування.
Серед побажань щодо покращення роботи інституту було зазначено про
необхідність вдосконалення його структури, уточнення наукових напрямів
окремих відділів, їх належного кадрового забезпечення, залучення здібної
молоді до наукової роботи, а також потребу опрацювати питання щодо більш
ефективного використання ядерно-фізичних установок інституту, які по праву
визнано національним надбанням.
На закінчення Президія НАН України ухвалила відповідне рішення.

***
Учасники засідання заслухали та обговорили доповідь директора Інституту
мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України академіка НАН України
В.Г.Скляренка «Шляхи стабілізації правописної ситуації в Україні».
У доповіді та виступах академіків НАН України Б.Є.Патона,
Г.П.Півторака, М.Г.Жулинського, І.М.Дзюби, П.П.Толочка, В.М.Геєця, членівкореспондентів НАН С.Я.Єрмоленко, В.В.Німчука, Н.Ф.Клименко, директора
Інституту української мови НАН України доктора філологічних наук
П.Ю.Гриценка, завідувача кафедри історії української мови Інституту філології
Київського національного університету ім.Тараса Шевченка доктора
філологічних наук Л.І.Шевченко, завідувача відділу мов України Інституту
мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України доктора філологічних наук
Б.М.Ажнюка, директора департаменту науково-технологічного розвитку
Міністерства освіти і науки України кандидата біологічних наук В.О.Свіженка
було відзначено, що питання стабілізації правописної ситуації в Україні,
порушені у доповіді академіка В.Г.Скляренка, є надзвичайно важливими для
українського суспільства.
Досвід багатьох країн, зокрема Росії, Франції, Польщі, Ізраїлю, свідчить,
що необхідною умовою його успішного розв’язання є формування і діяльність
національних правописних комісій виключно на науковій, професійній основі,
без привнесення будь-яких політичних складових.
Проблеми українського правопису непрості, вони торкаються буквально
всіх сфер життя – мовно-культурної, освітньої, інформаційної і, що особливо
резонансно, політичної. Тому й вирішувати їх треба дуже обережно, виважено.
Необхідним є врахування не лише досягнень мовознавства, але й думки
соціологів, політологів, правників – всіх хто вивчає прикладні, суспільні і
правові аспекти застосування мови.
Усі правописні новації повинні відповідати стратегічній лінії на
неконфліктне розв’язання мовно-культурних проблем в українському
суспільстві.
Національна академія наук України має достатній науковий потенціал для
обґрунтування тих правописних змін, які дійсно конче необхідні і сáме на
Академії лежить історична відповідальність за долю української мови та її
правопису.
Цю роботу Академія має здійснювати кваліфіковано і відкрито, в тісній
співпраці з найбільш авторитетними вченими – фахівцями в галузі правопису
мовознавчих кафедр закладів Міністерства освіти і науки України, а також
Академії педагогічних наук України.
На закінчення Президія НАН України ухвалила відповідне рішення.

***
Крім того, Президія НАН України заслухала інформацію про
продовження співробітництва НАН України з Російським фондом
фундаментальних досліджень; про затвердження наукових проектів за
результатами спільного конкурсу НАН України та УНТЦ 2008-2009 рр. і
оголошення наступного конкурсу; про підготовку проекту концепції Цільової
комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з
проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження
навколишнього середовища; про результати конкурсу науково-дослідних робіт
молодих учених за грантами НАН України; про затвердження складу бюро
секцій Національної академії наук України; про відзначення у 2009 році
Дня Конституції України; про підсумки конкурсу установ НАН України за
досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та
використанні об’єктів інтелектуальної власності та за звання «Винахідник року
Національної академії наук України» в 2008 році; про виконання науковотехнічної експертизи проектів технологічних парків; про започаткування
науково-практичних збірників «Енергоефективність» та «Наукові записки
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса
НАН України»; було розглянуто низку кадрових питань та прийнято рішення
про нагородження відзнаками Національної академії наук України тощо.

Секретаріат Президії НАН України

