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На черговому засіданні Президії НАН України 17 лютого 2016 року 

члени Президії HAH України та запрошені заслухали і обговорили доповідь 

директора Державної наукової установи «Науково-практичний центр 

профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами 

доктора медичних наук Д.Д.Дячука «Про співпрацю установ НАН України та 

Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини» Державного управління справами». 

В її обговоренні взяли участь академік НАН України Б.Є.Патон, 

академік-секретар Відділення хімії НАН України, директор Інституту хімії 

поверхні ім.О.О.Чуйка НАН України академік НАН України М.Т.Картель, 

завідувач наукового відділу внутрішньої медицини Державної наукової 

установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної 

медицини» Державного управління справами» доктор медичних наук 

А.М.Кравченко, директор Міжнародного науково-навчального центру 

інформаційних технологій і систем НАН України член-кореспондент НАН 

України В.І.Гриценко, директор Державної установи «Національний Інститут 

серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України» член-

кореспондент НАМН України В.В.Лазоришинець, перший віце-президент 

НАМН України, директор Інституту медицини праці НАМН України 

академік НАН України та НАМН України Ю.І.Кундієв, директор Інституту 

телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України член-

кореспондент НАН України С.О.Довгий. 

Доповідач ознайомив присутніх з діяльністю Науково-практичного 

центру профілактичної та клінічної медицини, що досить динамічно 

розвивається як наукова медична установа, при цьому надаючи всі види 

медичної допомоги населенню.  

Він відзначив позитивний досвід співпраці установи з інститутами 

Академії, зокрема у проведенні клінічних досліджень медичних препаратів та 

тестуванні виробів медичного призначення, розроблених цілою низкою 

установ НАН України, й наголосив, що така співпраця зумовлена пошуком 

новітніх технологій діагностики, лікування, профілактики захворювань та 

реабілітації хворих, потребою здешевлення в умовах обмеженого 

фінансування медичних послуг шляхом використання вітчизняних 

технологій.  

Зважаючи на те, що сучасні економічні умови вимагають проведення 

більш активної інноваційної політики з урахуванням потреб практичної 

охорони здоров’я в умовах її реформування, а також впровадження 

вітчизняних медичних технологій у клінічну практику, основне завдання 

співпраці має полягати в переході на новий рівень організації та координації 

взаємодії, значної її активізації. Крім того, вкрай необхідно розширити 

співробітництво у цій галузі фахівців Академії з Науково-практичним 

центром профілактичної та клінічної медицини.  



При цьому важливо передбачити участь у співробітництві Наукового 

центру інноваційних медичних технологій НАН України, що сприятиме 

вирішенню проблеми впровадження інноваційних медичних технологій у 

клінічну практику. 

Президія НАН України ухвалила відповідний проект постанови. 

На закінчення президент Національної академії наук України академік 

НАН України Б.Є.Патон та директор Державної наукової установи «Науково-

практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного 

управління справами» доктор медичних наук Д.Д.Дячук підписали Угоду про 

наукове та науково-технічне співробітництво.   

 

 

*** 

 

Далі учасники засідання заслухали і обговорили наукову доповідь 

члена-кореспондента НАН України О.В.Кендзери «Про стан та перспективи 

розвитку сейсмічних досліджень для захисту від землетрусів». 

У виступах академіка НАН України Б.Є.Патона, директора Інституту 

геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України академіка НАН України 

В.І.Старостенка, першого заступника директора з наукової роботи 

Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України доктора технічних наук Ю.І.Немчинова, завідувача 

кафедри геофізики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка доктора геологічних наук С.А.Вижви, директора Інституту 

проблем реєстрації інформації НАН України академіка НАН України 

В.В.Петрова наводився комплекс питань і проблем, пов’язаних із сейсмічною 

активністю земних надр України і наслідками, що спричиняють ці прояви. 

Було висвітлено досягнення сейсмологічної науки в Україні, роботу і 

стан мережі сейсмостанцій, окреслено шляхи модернізації сейсмоапаратури, 

наведено дані про міжнародні наукові зв’язки у цій галузі.  

Відзначалося, що про достовірний рівень сейсмічних прогнозів 

сьогодні говорити ще зарано, тому домінуючою складовою захисту будівель і 

споруд від дії землетрусів є застосування таких будівельних технологій, що 

враховують максимально можливі прояви сейсмічних рухів поверхні Землі 

на території країни.  

Для цього науковцями розроблено карти загального сейсмічного та 

мікросейсмічного зондування. Підкреслювалося, що детальне дослідження 

сейсмічності будівельних майданчиків важливих об’єктів має обов’язково 

здійснюватись ще на стадії їх проектування. 

Було зауважено, що через анексію Криму сучасна мережа українських 

сейсмостанцій зменшилась на сім одиниць і тому разом із зацікавленими 

міністерствами необхідно оперативно розширяти мережу сейсмічних станцій 

у південних регіонах. 

 



Президія НАН України наголосила, що Інституту геофізики 

ім.С.І.Субботіна НАН України потрібно й надалі досить активно 

співпрацювати з відповідними відомствами та підприємствами, 

впроваджуючи свої наукові розробки в практику, й висловила сподівання, що 

така співпраця відчутно знизить ризик руйнування споруд і комунікацій та 

допоможе запобігти людським жертвам. 

Було прийнято проект постанови з цього питання. 

 

 

 

 

 

*** 

 

Крім того, Президія НАН України заслухала інформацію про заходи з 

підготовки до проведення Х Всеукраїнського фестивалю науки; про 

відновлення діяльності Донецького наукового центру НАН України та МОН 

України; щодо співпраці НАН України з Приватним підприємством 

«Агроекологія» відповідно до укладеної між ними у 2015 році угоди; про 

підготовку до проведення VІ Національного конгресу з біоетики; затвердила 

програму і план заходів з організації та проведення річної сесії Загальних 

зборів НАН України; погодила процедуру делегування наукових працівників 

наукових установ Академії для участі у сесії Загальних зборів НАН України 

2016 року; також було розглянуто низку кадрових і організаційних питань та 

прийнято рішення про нагородження відзнаками Національної академії наук 

України.  
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