
Президія НАН України розглянула 

 

 

Перед початком чергового засідання Президії НАН України 11 листопада 

2009 року академік НАН України Б.Є.Патон вручив президенту Малої академії 

наук України члену-кореспонденту НАН України С.О.Довгому відзнаку НАН 

України «За підготовку наукової зміни». 

 

*** 

 

Учасники засідання заслухали та обговорили виступ члена-кореспондента 

НАН України С.О.Довгого щодо розширення співпраці НАН України з Малою 

академією наук України. 

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

В.Г.Кремень, М.З.Згуровський, В.Г.Бар‘яхтар, М.Г.Жулинський, К.М.Ситник, 

заступник міністра освіти і науки України М.В.Стріха, член Піклувальної ради 

МАН України, член Національної спілки письменників України І.Ф.Драч, 

директор Рівненської обласної МАН О.А.Андрєєв, директор Інституту ботаніки 

ім. М.Г. Холодного НАН України С.Л.Мосякін. 

Президія НАН України відзначила, що підготовка наукової зміни 

належить до числа ключових факторів, що визначають майбутнє Академії і 

України в цілому. Було розглянуто дуже важливе питання щодо розширення 

співпраці НАН України з Малою академією наук України. Це вже не перше 

засідання Президії НАН України, присвячене участі Академії у роботі 

позашкільних навчальних закладів. Так, у січні 2004 р. у полі зору одного із 

засідань знаходилось питання допомоги академічних установ Київській Малій 

академії наук «Дослідник». Існує тривалий та позитивний досвід плідної 

взаємодії у цьому напрямі. 

Для НАН України дуже болючою залишається проблема поповнення її 

установ молодою науковою зміною. Без притоку молоді в науку остання не має 

майбутнього. Готувати майбутні наукові кадри треба починати вже зі школи. 

Найбільш вдалою формою роботи з талановитими учнями є Мала академія наук 

України, одним із ініціаторів створення якої була і НАН України. 

НАН України може робити значно більше для забезпечення діяльності 

Малої академії наук та її розвитку. Але для цього потрібно створити відповідне 

правове поле, щоб у необхідних випадках Академія могла допомагати Малій 

академії наук і матеріально, і фінансово. Тому вкрай необхідно підготувати і 

прийняти урядову постанову з цього питання. Тим більше, що протокол 

засідання Кабінету Міністрів України від 28 жовтня ц.р. містить доручення 

щодо підготовки проекту нормативного акта із запровадження системної роботи 

з особливо талановитими дітьми у питаннях наукової діяльності. 

За наявною інформацією Міністерством освіти і науки України зараз 

скасовані пільги призерам Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-



дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук при їх вступі до вищих 

навчальних закладів. Було висловлено сподівання, що Міністерство освіти і 

науки України зважить на нелогічність такого кроку і прийме позитивне 

рішення щодо пільг для талановитих учнів – майбутньої наукової зміни при їх 

вступі до університетів. 

Було окремо наголошено на необхідності вирішення питання про належне 

фінансування діяльності МАН. 

Президія НАН України висловила побажання, щоб при проведенні 

фестивалів науки до цієї роботи залучалася Мала академія. 

Було запропоновано відзначати тих науковців, освітян, спонсорів, які 

забезпечують успішну діяльність Малої академії наук, а також найбільш 

талановитих школярів-членів Малої академії. 

На закінчення Президія НАН України ухвалила відповідне рішення. 

 

*** 

 

Далі були заслухані наукові повідомлення молодих учених НАН України: 

– докторанта Інституту прикладних проблем механіки і математики 

ім. Я.С. Підстригача НАН України кандидата фізико-математичних наук 

М.М.Симотюка на тему: «Багатоточкові задачі для рівнянь із частинними 

похідними та пов'язані з ними проблеми малих знаменників»; 

– молодшого наукового співробітника Інституту теоретичної фізики 

ім.О.І.Ахієзера Національного наукового центру «Харківський фізико-

технічний інститут» НАН України Д.М.Тютюнника на тему: «Випромінювання 

при зіткненні згустків релятивістських заряджених частинок»; 

– провідного інженера Інституту проблем природокористування та 

екології НАН України С.М.Сметани на тему: «Взаємозв’язок генезису 

постіндустріальних екосистем та техногенних ландшафтів». 

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

В.Г.Бар'яхтар, К.М.Ситник, З.Т.Назарчук, В.М.Геєць, члени-кореспонденти 

НАН України А.Г.Шапар, І.Г.Ємельянов. 

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 прикладних проблем механіки і 

математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Інституту теоретичної фізики 

ім.О.І.Ахієзера Національного наукового центру «Харківський фізико-

технічний інститут» НАН України, Інституту проблем природокористування та 

екології 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. 

 

*** 

 

Крім того, Президія НАН України заслухала інформацію про виконання 

Указу Президента України від 04.11.09 № 899/2009 «Питання Національної 

ради з питань науки, інновацій та сталого розвитку України»; про організацію 

виконання в НАН України рішень, прийнятих на засіданні Кабінету Міністрів 

України від 28 жовтня 2009 року з питання «Про підвищення ефективності 

наукових досліджень та подальший розвиток науково-технічного потенціалу 

України»; про Комісію з питань протидії лженауці; про присвоєння імені 

видатного вченого-демографа академіка М.В.Птухи Інституту демографії та 

соціальних досліджень НАН України; про внесення змін до постанови Президії 

НАН України від 11.07.07 № 206 «Про затвердження оновленого Положення 

про премії НАН України імені видатних учених України»; про організацію 

виконання Державної цільової науково-технічної програми впровадження і 

застосування грід-технологій на 2009-2013 роки; про затвердження складу 

Координаційної ради зі співробітництва НАН України з ЦЕРН та ОІЯД та 

Положення про неї; про нагородження працівників Інституту чорної металургії 

ім.З.І.Некрасова НАН України з нагоди 70-річчя від дня його заснування; про 

нагородження працівників Інституту газу НАН України з нагоди 60-річчя від 

дня заснування інституту; про нагородження працівників Зоологічного музею 

Національного науково-природничого музею НАН України з нагоди 90-річчя 

від дня заснування музею; про забезпечення Національної бібліотеки України 

імені В.І.Вернадського науковими виданнями для міжнародного книгообміну; 

про започаткування збірника «Системи контролю навколишнього середовища»; 

про нагородження академіка НАН України Ю.П.Зайцева «Медаллю Чорного 

моря 2009»; було розглянуто низку кадрових питань та прийнято рішення про 

нагородження відзнаками Національної академії наук України тощо. 

 
 

 

Секретаріат Президії НАН України 


