Президія НАН України розглянула

На черговому засіданні Президії HAH України 26 вересня 2012 року
члени Президії HAH України та запрошені заслухали й обговорили доповідь
директора Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім.М.П.Семененка
НАН України члена-кореспондента НАН України О.М.Пономаренка про
наукову та науково-організаційну діяльність установи.
У доповіді та виступах академіка НАН України Б.Є.Патона, академікасекретаря Відділення наук про Землю НАН України, заступника директора
Інституту геологічних наук НАН України академіка НАН України
В.М.Шестопалова, директора Інституту геологічних наук НАН України
академіка НАН України П.Ф.Гожика, директора Департаменту геології
Державної служби геології та надр України М.В.Гейченка було досить широко
висвітлено головні здобутки установи за звітний період. Це і визначення
критеріїв корінної алмазоносності Українського щита, і розробка шкали
докембрію та її прив’язка до міжнародної схеми, і створення моделі
формування родовищ рідкіснометалевої сировини.
Незважаючи на те, що теоретична база на пошуки дорогоцінного каміння
та рідкісних і благородних металів Українського щита в основному розроблена,
ще рано говорити про створення нової мінерально-сировинної бази цих
стратегічно важливих для України корисних копалин.
Забезпечити умови для практичної реалізації наукових напрацювань
інституту і відділення в цілому може посилення взаємовигідної співпраці з
Державною службою геології та надр України. Це також дасть можливість
віднайти кошти на експедиційні роботи.
Були відзначені певні позитивні тенденції у кадровій політиці інституту.
Так, показники середнього віку докторів і кандидатів наук протягом п’яти років
дещо знизились.
Проте у діяльності установи є певні недоліки. Зокрема, не можна вважати
задовільним стан справ з фінансуванням за рахунок госпдоговірної тематики.
Тут має місце зниження частки надходжень до спецфонду бюджету у
загальному фінансуванні інституту: з 25% в середньому у 2001-2005 роках
до 17,5% у 2007-2011 роках, причому левову частку – 12%, становлять
надходження від оренди.
В інституті недостатньо використовується досить потужна лабораторна
база; створений на його базі центр колективного користування повинен
активніше функціонувати.
Потрібно вжити більш рішучих заходів щодо поповнення установи
молодими спеціалістами.

На закінчення Президія НАН України відзначила, що керівництво і
колектив установи мають докласти всіх зусиль з метою виправлення становища
і ліквідації недоліків, виявлених у діяльності інституту.
У цілому Президія НАН України схвалила діяльність Інституту геохімії,
мінералогії та рудоутворення ім.М.П.Семененка НАН України.
***
Далі учасники засідання заслухали та обговорили доповідь провідного
наукового співробітника Інституту соціології НАН України доктора
соціологічних наук О.Г.Стегнія «Тенденції соціальних змін в Україні та Європі
за даними Європейського соціального дослідження».
В обговоренні взяли участь академік НАН України Б.Є.Патон,
координатор сектору «Культура. Регіональний розвиток» Представництва
Європейського Союзу в Україні Т.М.Шульга, заступник директора політичного
департаменту Міністерства закордонних справ України О.С.Макєєв, завідувач
кафедри соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, віце-президент
Української соціологічної асоціації, доктор соціологічних наук О.Д.Куценко,
віце-президент НАН України, директор Державної установи «Інститут
економіки та прогнозування НАН України» академік НАН України В.М.Геєць.
У доповіді було порушено актуальні питання участі Інституту соціології
НАН України у важливому міжнародному соціологічному проекті
«Європейське соціальне дослідження».
Як було зазначено і як показує вітчизняний і зарубіжний досвід
проведення соціологічних досліджень, переконливе уявлення про масові
орієнтації та ціннісні установки населення можна отримати у тому разі, коли
спосіб його життя, політична, економічна та правова свідомість досліджуються
порівняно з тими, що властиві громадянам інших країн.
Результати, отримані науковцями Академії у межах Європейського
соціального дослідження, дійсно дають можливість ґрунтовно проаналізувати
суспільно-політичні та соціокультурні процеси в Україні в широкому
європейському контексті.
Порівняльний аналіз емпіричних даних дозволив українським соціологам
виявити, у чому полягають особливості соціокультурного розвитку
українського суспільства порівняно з європейськими країнами, що є спільного
та відмінного між нами та жителями інших європейських країн в плані
ціннісних установок, які перешкоди постають на шляху реформування України
та її наближення до європейських стандартів політико-правового і соціальноекономічного розвитку.

Тому, враховуючи важливість отриманих результатів для прийняття
виважених управлінських рішень та проведення збалансованої політики
євроінтеграції, було наголошено на необхідності дієвої підтримки з боку як
органів влади, так і наукової спільноти щодо продовження участі українських
соціологів у Європейському соціальному дослідженні, зокрема щодо належного
фінансового забезпечення участі Інституту соціології НАН України у черговій
хвилі цього дослідницького проекту восени наступного року.
***
Крім того, Президія НАН України заслухала інформацію про підготовку
до відзначення 95-ліття від часу заснування Національної академії наук
України; про 120-річний ювілей академіка В.Ю.Чаговця; про стан підготовки
наукових кадрів в аспірантурі і докторантурі наукових установ НАН України;
про Порядок формування державного замовлення на випуск видавничої
продукції та її розповсюдження (постанова Кабінету Міністрів України від
12.09.2012 № 850); про підготовку другого видання 6-томної «Юридичної
енциклопедії»; про затвердження та впровадження Типової інструкції з
діловодства в установах, організаціях, на підприємствах Національної академії
наук України; про представлення до нагородження трудового колективу
Державного підприємства «Науково-виробниче підприємство «Видавництво
«НАУКОВА ДУМКА» НАН України» Почесною Грамотою Кабінету Міністрів
України; також було розглянуто низку кадрових питань та прийнято рішення
про нагородження відзнаками Національної академії наук України.
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