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Наукові здобутки як фундамент
програми урядових звершень
Міжнародне співробітництво
19.02.2020
Україна та США вже цього року можуть відновити спільні
конкурси для науковців – Уряд схвалив відповідну угоду, на черзі
прийняття документу ВРУ
Угодою між Урядом України та Урядом США про співробітництво у
сфері науки та технологій передбачається розвиток прямих контактів у сфері
науки між урядовими структурами, університетами, науково-дослідними
установами, приватними компаніями та іншими організаціями двох країн.
Докладніше див. додаток 1
***
13.02.2020
Федеральне міністерство освіти та наукових досліджень Німеччини
продовжило подачу проектних заявок в рамках програми «Німецькоукраїнські центри передових досліджень в Україні»
Програма спрямована на залучення провідних міжнародних науковців
для спільних досліджень в Україні. Фінансування буде надаватися для
створення та роботи міжнародних робочих груп («центрів передових
досліджень»), які будуть очолюватися провідним міжнародним дослідником
та виконуватимуть сучасні дослідження та розробки в Україні.
Докладніше див. додаток 2
***
02.03.2020
Стартував конкурс українсько-австрійських наукових проєктів на
2021-2022 роки – заявки приймають до 27 квітня
Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів
вищої освіти, наукових установ та підприємств обох країн. Проєкти
приймають до 27 квітня 2020 р. Подати їх можна за всіма науковими
дисциплінами та тематичними напрямами.
Докладніше див. додаток 3
***
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19.02.2020
Реалізація міжнародного проекту з розвитку транскордонного
співробітництва
Інститут економіко-правових досліджень НАН України разом із
Юридичним факультетом ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
Центральноєвропейською службою сприяння транскордонним ініціативам
(CESCI,
Угорщина),
Європейським
об‘єднанням
територіального
співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА та Радою Європи в
рамках Програми «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в
Україні» реалізували міжнародний проект щодо спільних заходів із питань
розвитку транскордонного співробітництва в Україні.
Докладніше див. додаток 4
Наука – виробництву
25.02.2020
Цілеспрямована й скоординована співпраця вчених Академії і
творців ракетно-космічної техніки
На щорічному засіданні Координаційної ради з організації спільних
робіт, здійснюваних установами НАН України та конструкторським бюро
«Південне» імені М. К. Янгеля було розглянуто підсумки співпраці вчених
академічних інститутів і творців ракетно-космічної техніки у минулому році,
а також ухвалено план на 2020 рік, що містить чимало завдань подальшої
спільної науково-технічної діяльності.
Докладніше див. додаток 5
***
21.02.2020
Спільне робоче засідання керівництва Національної академії наук
України, Українського союзу промисловців і підприємців та Київської
міської державної адміністрації
За результатами обговорення учасники засідання визначили
розроблення комплексних механізмів стимулювання інновацій та
рекомендацій для уряду і парламенту щодо промислової політики в державі
спільним завданням науковців і бізнесу. А основні пріоритети спільної
роботи на 2020 р. з реалізації Меморандуму про співробітництво між
Національною академією наук України та Українським союзом промисловців
і підприємців закріплено у підсумковому рішенні робочого засідання.
Докладніше див. додаток 6
***
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Комісаренко С. В., академік НАН України, академік-секретар
Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України,
директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України; Моргун
В. В., академік НАН України, академік-секретар Відділення загальної
біології НАН України, директор Інституту фізіології рослин і генетики
НАН України
Про результати виконання програми НАН України «Молекулярні
та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та
сільського господарства» // Вісник НАН України. – 2020. – № 1. – С. 48–
55.
У співдоповіді підбито підсумки виконання цільової комплексної
міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України
«Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості
та сільського господарства», розрахованої на 2015–2019 рр., наведено
основні результати, отримані в рамках зазначеної програми, підкреслено
необхідність їх подальшого наукового доопрацювання та запропоновано
започаткування нової цільової програми «Геномні, молекулярні та клітинні
основи розвитку інноваційних біотехнологій».
Завантажити
***
Зуєв О. Л., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач
відділу прикладної механіки Інституту прикладної математики і
механіки НАН України
Математична теорія керування: нелінійна динаміка та інженерні
застосування // Вісник НАН України. – 2020. – № 1. – С.29–37.
У доповіді представлено новий підхід до розв‘язання задачі стабілізації,
що дозволяє ефективно визначати стратегії керування для широкого класу
суттєво нелінійних керованих динамічних систем, зокрема математичних
моделей робототехнічних комплексів та керованих інженерних конструкцій з
пружними балками, пластинами та оболонками. Отримані результати
застосовано до задач стабілізації та навігації мобільних роботів у
середовищах з перешкодами, комп‘ютерного моделювання коливань
керованої оболонки в експериментах з перспективними надлегкими
будівельними конструкціями, а також використано у дослідженнях проблем
економії енергоресурсів і сировини у хімічній індустрії та збільшення обсягів
виробництва зі збереженням витрат на вхідні ресурси.
Завантажити
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Наукові конференції, наради та інші організаційні заходи
10.03.2020
Ювілейна сесія Загальних зборів НАН України, присвячена 150річчю від дня народження академіка АН УРСР Євгена Оскаровича
Патона
У конференц-залі Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН
України відбулась ювілейна сесія Загальних зборів НАН України, присвячена
150-річчю від дня народження всесвітньо відомого вченого в галузі
мостобудування та зварювання академіка АН УРСР Євгена Оскаровича
Патона (1870-1953).
Докладніше див. додаток 7
***
26.02.2020
Відбулось засідання Ради Донецького наукового центру НАН
України і МОН України
Під час заходу було розглянуто актуальні питання збереження й
розвитку науки в регіоні, проблеми вимушених переселенців, розширення
взаємодії науки і промислового виробництва на Донеччині тощо.
Докладніше див. додаток 8
***
27.02.2020
Відбулось засідання Ради Південного наукового центру НАН
України і МОН України
Під час заходу було розглянуто вкрай важливі для міста Одеси та півдня
України питання про абразійно-зсувну небезпеку північно-західного
узбережжя Чорного моря, а також формування асортименту зернових
культур на півдні України з урахуванням впливу змін клімату.
Докладніше див. додаток 9
***
12.02.2020
ПРО ОГОЛОШЕННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА НАН УКРАЇНИ ТА
ЧЛЕНІВ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Національна академія наук України повідомляє про проведення виборів
президента НАН України та членів Президії НАН України (першого віцепрезидента, віце-президентів НАН України, головного вченого секретаря
НАН України, академіків-секретарів відділень НАН України, інших членів
Президії).
Докладніше див. додаток 10
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***
17.02.2020
Кандидати для участі у виборах членів Національної академії
правових наук України
Національна академія правових наук України оголошує список
зареєстрованих кандидатів для участі у виборах членів НАПрН України.
Загалом зареєстровано 82 кандидати, з яких 7 кандидатів у дійсні члени
(академіки) та 75 кандидатів у члени-кореспонденти (Національна академія
правових наук України).
Читати новину
***
13.02.2020
Засідання Президії Національної академії наук України 12 лютого
2020 року
12 лютого 2020 року під головуванням Президента Національної
академії наук України академіка Бориса Патона відбулося чергове засідання
Президії НАН України (Національна академія наук України).
На початку зібрання академік Борис Патон вручив державні нагороди
вченим НАН України. Указом Президента України Володимира Зеленського
від 21 січня поточного року з нагоди Дня Соборності України за значний
особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науковотехнічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові
досягнення, багаторічну сумлінну працю було відзначено:
 орденом князя Ярослава Мудрого IІ ступеня – першого віце-президента
НАН України академіка Антона Наумовця;
 орденом «За заслуги» І ступеня – головного наукового співробітника
Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України членакореспондента НАН України Валерія Мазура;
 орденом «За заслуги» ІII ступеня – директора Інституту фізики
конденсованих систем НАН України академіка Ігоря Мриглода;
 орденом «За заслуги» ІII ступеня – директора Інституту економікоправових
досліджень
НАН
України
члена-кореспондента
НАН
України Володимира Устименка;
 почесним званням «Заслужений лікар України» – завідувача відділення
Державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій
НАН України» Олену Баку;
 почесним званням «Заслужений працівник культури України» –
завідувача відділу Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського Тетяну Дубас.
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Академік Борис Патон поздоровив нагороджених із високими
відзнаками та побажав їм міцного здоров‘я і подальшого натхнення у
невтомному творчому пошуку…
***
18.02.2020
Наукова освіта: світовий та вітчизняний виміри
18 лютого в НАПН України відбувся круглий стіл «Наукова освіта:
світовий та вітчизняний виміри», організований Міністерством освіти і науки
України, Інститутом обдарованої дитини НАПН України, Національним
центром «Мала академія наук України» (Національна академія педагогічних
наук України).
Тематика виступів круглого столу торкалась наукової освіти у світовому
вимірі, розвитку STEM та STEAM-освіти, наукової освіти у вітчизняному
вимірі, співвідношення зарубіжних та вітчизняних концепцій і понять
наукової освіти, тезаурусу з проблематики наукової освіти.
***
21.02.2020
У Київському університеті права НАН України пройшли наукові
читання пам’яті академіка В.М. Корецького (1890-1984)
В день 130-ї річниці від дня народження видатного українського юристаміжнародника, спеціаліста у галузі міжнародного приватного права та
загальної історії держави та права, академіка АН УРСР, ім‘я якого носить
Інститут держави і права НАН України, Володимира Михайловича
Корецького у Київському університеті права (КУП) НАН України відбувся
другий етап науково-практичної конференції, присвяченої його пам‘яті
(Національна академія наук України).
Захід відкрив ректор КУП НАН України професор Ю.Л. Бошицький. Він
відзначив велику роль видатного вченого-правознавця в інституалізації
юридичної науки в Україні, розвитку різних галузей права, а також у
діяльності Генеральної Асамблеї, Ради Безпеки та Міжнародного Суду ООН
як представника делегації від УРСР. Ю.Л. Бошицький наголосив, що
проведення наукових заходів вшанування пам‘яті В.М. Корецького є
давньою традицією університету. До студентів та викладачів також
звернулась декан юридичного факультету КУП НАН України
Т.Ю. Тарасевич, яка зазначила, що В.М. Корецький мав універсальний
діапазон наукових інтересів. Він досліджував як проблеми міжнародного
права, так й історію права, адже сам себе вважав передусім знавцем права.
Саме тому науково-практична студентська конференція «Наукові читання
пам‘яті В.М. Корецького» проходить у два етапи: 17 лютого працювала
секція з міжнародного права, а 18 лютого – секція з соціо-гуманітарних,
8

філософсько-правових
В.М. Корецького…

та

міжнародних

аспектів

у

поглядах

***
14.02.2020
Профіль установи – більш ніж візитівка
Що таке профіль установи, яка процедура його створення, що може бути
в ньому представлене, які показники публікаційної діяльності можна отримати
й проаналізувати, як зібрати разом усі варіації назв установи, оформити заявку
на створення профілю? Ці теми було висвітлено протягом семінару,
присвяченого роботі з наукометричною базою Web of Science «Профіль
установи у Web of Science: функції, можливості, створення, корегування», для
співробітників НАН України, призначених відповідальними за профілі
установ.
Докладніше див. додаток 16
***
19.02.2020
Арабістика в Україні: від Агатангела Кримського до наших днів
На семінарі, який відбувся 18 лютого у Національній бібліотеці України
імені В. І. Вернадського з ініціативи Інституту бібліотекознавства в рамках
підготовки до відзначення 150-ї річниці від народин Агатангела Кримського,
обговорювалися питання історії становлення української арабістики,
формування наукових шкіл (А. Кримський, Т. Кезма, А. Ковалівський,
В. Рибалкін), наступності традицій, концептуальної специфіки напряму на
теренах України.
Докладніше див. додаток 11
***
24.02.2020
Плекаймо мову свою солов’їну
Святкування Міжнародного дня рідної мови на презентаційних
майданчиках Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського вже
стало традиційним. Цьогоріч заходи були організовані спільно з відділом
соціокультурної діяльності, відділом зарубіжної україніки НБУВ, Педагогічним
музеєм України, Українським мовно-інформаційним фондом НАНУ, Київським
національним університетом імені Тараса Шевченка та Таврійським
національним університетом імені В. І. Вернадського.
Докладніше див. додаток 12
***
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04.03.2020
Український нейроконкурс (АНОНС)
Розпочалася реєстрація учасників Українського нейроконкурсу –
змагання серед школярів у галузі знань із нейронаук. Відбірковий етап
змагання відбудеться 15 березня 2020 року.
Докладніше див. додаток 13
***
20.02.2020
Захист прав людини, яка перебуває у конфлікті з законом, як
пріоритетний напрям правового реформування кримінально-виконавчої
системи України
У Київському регіональному центрі Національної академії правових
наук України відбулася VІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті з
законом, крізь призму правових реформ». Участь в обговоренні проблемних
питань, що наразі існують у кримінально-виконавчій системі, та перспектив
її правового реформування взяли вітчизняні та зарубіжні вчені, представники
органів державної влади, науково-педагогічних працівники провідних
закладів вищої освіти, практичні працівники Державної кримінальновиконавчої служби України та пробації, представники громадських і
правозахисних організацій. Всього у роботі заходу взяли участь близько 100
учасників, серед яких були присутні фахівці у галузі права, психології,
педагогіки, державного управління та ін. (Національна академія правових
наук України).
Читати новину
Наукова діяльність у ЗВО
05.02.2020
МОН кардинально змінило систему фінансування вишів, – Стадний
Міністерство освіти вирішило змінити економіку вищої освіти і
поставити інші економічні стимули. Зокрема, з січня 2020 р. університети
почнуть отримувати гроші в залежності від сімох показників (Освіта.ua).
«Першим варто виокремити показник обсягу надходжень до
університету грошей від бізнесу та міжнародних грантів на дослідження.
Якщо університет насправді потужний, сильний, має гарну репутацію та
фахівців, може знайти фінансування і від бізнесу, і за міжнародні гранти, які
йдуть на дослідження – значить, це неодмінний сигнал для держави, що
цьому університету потрібно давати більше грошей, адже він заслуговує на
це», – наголосив заступник міністра освіти і науки Є. Стадний.
Далі враховуватиметься показник входження закладу вищої освіта до
міжнародних рейтингів. Якщо університет увійшов до міжнародного
10

рейтингу, держава фінансуватиме його більше, ніж інших. Ще один показник
– працевлаштування випускників університету, коли вони отримують посаду,
яка вимагає кваліфікації вищої освіти. Міносвіти буде застосовувати цей
показник з 2021 р., а цього року відомством розробляється відповідна
електрона система моніторингу…
***
28.02.2020
КПІшні проєкти зацікавили Державне космічне агентство України
Співробітництво держави з інженерними талантами країни й тяжіння до
сучасних технологій – запорука розвитку космічної галузі. За словами
ректора КПІ М. Згуровського, застосування правильної стратегії дає
українському космосу всі шанси повторити успіх NASA.
Докладніше див. додаток 14
***
20.02.2020
Українське Дунайське пароплавство впроваджує нові технології, Владислав Криклій
Між ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» та Національним
технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» укладений договір на дослідницько-промислову
апробацію обладнання та технології зі зварювання корпусних деталей суден
шляхом ультразвукової ударної обробки (УЗУО). Також передбачається
проведення спільних промислових випробувань і досліджень інших нових
технологій та обладнання, підготовка інженерних кадрів. Застосування
технології УЗУО дозволяє запобіганням появи тріщин, втоми та руйнування
корпусів і зварних конструкцій суден. Цю технологію успішно застосовують
всесвітньо відомі суднобудівельні компанії: Hundai Heavy Industries, Samsung
Heavy Industries та Daewoo Shipbuiding&Marine Engineering.
Докладніше див. додаток 15

Національна
сьогодення

академія

наук

України:

віхи

історії

і

04.03.2020
Перші серед найкращих
Життю та науковій творчості яскравих представників відомої шляхетної
династії Патонів – академіків Євгена Оскаровича та Бориса Євгеновича –
присвячено документальний фільм «Патони та КПІ», знятий у
Національному технічному університеті України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського».
Докладніше див. додаток 18
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***
06.02.2020
Академія крізь роки: сторінки історії та визначні постаті
Коли і як розпочалась історія Національної академії наук України? Як
перші академіки підтримували діяльність вищої наукової організації держави
в умовах зміни політичних режимів і, пізніше, за радянських часів? У чому
полягає унікальність електронного архіву Михайла Грушевського? Про це в
ефірі програми «Наука ХХІ» (спільний проєкт Комітету Верховної Ради
України з питань освіти, науки та інновацій і Парламентського телеканалу
«Рада», ведуча – Галина Ткаченко) розповіла провідний науковий
співробітник відділу історії України 20–30-х років ХХ століття Інституту
історії України НАН України кандидат історичних наук Оксана Юркова.
Докладніше див. додаток 19
***
19.02.2020
Дослідницькому ядерному реактору Інституту ядерних досліджень
НАН України – 60 років
Дослідницький ядерний реактор ВВР-М було введено в експлуатацію 12
лютого 1960 р. як потужне джерело нейтронів для проведення
фундаментальних і прикладних досліджень з ядерної і радіаційної фізики,
фізики і техніки реакторів, реакторного матеріалознавства і фізики
конденсованого стану речовини, радіаційної біології, медицини та екології.
Він використовується для вирішення багатьох прикладних задач в інших
галузях науки і техніки, зокрема для ядерного енергетичного комплексу
України.
Докладніше див. додаток 20
***
19.02.2020
Академік Микола Шульга: «Завдання науки – пред’явити
суспільству ті досягнення, яких воно потребує»
Генеральний директор Національного наукового центру «Харківський
фізико-технічний інститут» академік М. Шульга в інтерв‘ю журналістам
інформаційного агентства «Укрінформ» розповів про історію очолюваної
ним установи, вагомі розробки та досягнення вчених Інституту, участь
науковців у масштабних міжнародних проектах, гострі поточні проблеми, які
стоять перед науковою сферою нашої держави, а також майбутні плани
ХФТІ.
Докладніше див. додаток 21
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***
11.02.2020
Жінки теж кодять: історія, що почалась у 1950-ті
7 лютого 2020 р. на сайті інформаційного ресурсу «Громадське
Телебачення» в межах проєкту «Поза сходом і заходом» було опубліковане
відео, присвячене засновнику української школи програмування членукореспонденту НАН України Катерині Ющенко (Національна академія наук
України).
Українка Катерина Ющенко – одна з перших науковиць-кібернетиків у
світі. Вона заснувала адресну мову програмування, працюючи у Києві, та зі
своїми винаходами була на крок попереду від американців. Попри те, що
СРСР не поспішав з практичним втіленням розробок Ющенко, науковиця все
одно працювала та підтримувала своїх колежанок.
Журналістки «Громадського Телебачення» поспілкувались із донькою
Катерини Ющенко, а також дочкою академіка НАН України Віктора
Глушкова – засновника Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН
України у Києві. У відео розповідається історія про шлях жінок у технічних
науках та про те, чи застосовують українські айтішниці досвід своїх
попередниць.
Довідково: «Поза сходом і заходом» – спільний дослідницький проєкт
«Громадського Телебачення» та London School of Economics про ставлення
українців до історії. Проєкт здійснюється в межах інноваційної програми
«Арена» London School of Economics, яка використовує якісні дослідження й
аналіз, щоб зрозуміти, як долати поляризацію суспільства у сучасному світі.
Переглянути відео
***
28.02.2020
Світові потрібна наука, а науці потрібні жінки
За рішенням ООН щороку 11 лютого у світі відзначають Міжнародний
день жінок і дівчат у науці. Про те, з якими проблемами стикаються жінкивчені та навіщо потрібні спеціальні програми зі сприяння їм, в ефірі науковопопулярної програми «Академія наук» радіостанції «Радіо НВ» розповіла
вчена-орнітолог і популяризаторка науки, науковий співробітник лабораторії
популяційної екології Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН
України кандидат біологічних наук Наталя Атамась.
Докладніше див. додаток 22
***
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12.02.2020
Виростити вчену. Які в Україні жінки-науковці та як їх
виховували?
На сайті науково-популярного медіа «Promum» до Міжнародного дня
жінок та дівчат у науці було опубліковано інтерв‘ю з вченими, серед яких –
співробітниці НАН України. Журналісти спробували з‘ясувати, що саме
надихнуло маленьких дівчаток стати винахідниками та науковцями.
Докладніше див. додаток 23
***
05.02.2020
Збурення у блакитній безодні
Інтерв‘ю доктора фізико-математичних наук Катерини Терлецької
(Інститут проблем математичних машин і систем НАН України)
Парламентському телеканалові «Рада» (Національна академія наук України).
Гостею чергового випуску програми «Наука ХХІ» (спільний проєкт
Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій і
Парламентського телеканалу «Рада») стала молода вчена і
популяризаторка науки, старший науковий співробітник відділу
математичного моделювання морських і річкових систем Інституту
проблем математичних машин та систем НАН України доктор фізикоматематичних наук Катерина Терлецька.
Читати на порталі НАН України

Оцінки ефективності науки в Україні
21.02.2020
Результати оцінювання ефективності діяльності наукових установ
Національної академії наук України за 2016-2019 роки
За 2016–2019 роки процедуру оцінювання, з затвердженням результатів,
пройшли 129 установ НАН України, які входять до складу Національної
Академії наук України. З оцінених установ 106 (82,2 %) було віднесено до
категорії «А» (установи-лідери за багатьма науковими напрямами), 22 (17 %)
– категорії «Б» (установи, що займають стабільні позиції на національному
рівні). До установ, що проводять дослідження у відповідній галузі науки в
Україні та є маловідомими у світовому науковому просторі (категорія «В»),
віднесено одну установу. До категорії «Г» – установи, що демонструють
низький рівень розвитку та відсутність вагомих результатів діяльності, не є
унікальними у відповідній галузі науки, – не віднесено жодної установи.
Докладніше див. додаток 24
***
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Горбулін В. П., академік НАН України, перший віцепрезидент НАН
України
Щодо подальшого реформування НАН України з метою підвищення
ефективності її діяльності // Вісник НАН України. – 2020. – № 1. – С. 38–
47.
У доповіді розглянуто деякі актуальні питання, пов‘язані з подальшим
реформуванням НАН України з метою підвищення ефективності її
діяльності, зокрема питання про створення робочої групи з підготовки
пропозицій щодо розвитку наукової сфери України, а також робочої групи з
моніторингу законодавства України у науковій, науково-технічній та
інноваційній сферах.
Завантажити
***
07.02.2020
Наукометричне невігластво (щодо манії бюрократій запровадити
цифрове оцінювання науки)
Останнім часом в світі дедалі гостріше постає питання застосування
наукометричних показників до оцінки рівня результатів наукових досліджень
та результативності роботи вчених. Численні дискусії з цього приводу
ведуться і в нашій країні. Головний науковий співробітник Інституту
досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва
НАН України доктора економічних наук О. Попович зазначає, що
бюрократичні управлінці наполегливо намагаються взяти наукометрію на
озброєння. А це, на його думку, може становити серйозну загрозу для
розвитку науки.
Докладніше див. додаток 25

Перспективні напрями наукових досліджень
13.02.2020
Засідання Президії Національної академії наук України 12 лютого
2020 року
У рамках виконання Цільової комплексної міждисциплінарної програми
наукових досліджень НАН України з розробки наукових засад раціонального
використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку на 2015–
2019 роки було проведено низку актуальних і перспективних наукових
досліджень й отримано важливі та вагомі результати, що сприяли реалізації
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. Протягом 2015–2019 років
виконано 31 проект, у яких взяли участь 25 установ НАН України.
Докладніше див. додаток 26
***
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26.02.2020
Оголошується конкурс наукових проектів за цільовою програмою
наукових досліджень НАН України «Фізика плазми і плазмова
електроніка: фундаментальні дослідження та застосування» на 2020–
2022 рр.
Президія НАН України та Наукова рада цільової програми наукових
досліджень НАН України «Фізика плазми і плазмова електроніка:
фундаментальні дослідження та застосування» на 2020–2022 рр.
повідомляють, що на виконання розпорядження Президії НАН України
№ 105 від 13.02.2020 р. «Про затвердження Концепції, складу наукової ради
та Положення про наукову раду цільової програми наукових досліджень
НАН України «Фізика плазми і плазмова електроніка: фундаментальні
дослідження та застосування»» (далі – Програма) оголошується конкурс
наукових проектів за цією Програмою (Національна академія наук України).
Мета цільової Програми
Головною метою Програми є подальший розвиток та координація
досліджень з фізики плазми, КТС та плазмових технологій, спрямованих на
встановлення фундаментальних властивостей плазмових систем, створення
нових плазмових технологій та сприяння інтеграції наукових установ НАН
України в Європейський дослідницький простір.
Читати детальніше на порталі НАН України
***
27.02.2020
Оголошується конкурс наукових проектів за Цільовою
комплексною міждисциплінарною програмою наукових досліджень НАН
України
з
проблем
сталого
розвитку
та
раціонального
природокористування в умовах глобальних змін навколишнього
середовища на 2020-2024 роки
На виконання розпорядження Президії НАН України від 25.02.2020
№ 127 оголошується конкурс наукових проектів за Цільовою комплексною
міждисциплінарною програмою наукових досліджень НАН України з
проблем сталого розвитку та раціонального природокористування в умовах
глобальних змін навколишнього середовища на 2020-2024 роки (далі –
Програма), основною метою якої є проведення наукових досліджень у галузі
сталого розвитку, раціонального використання природно-ресурсного
потенціалу та збереження навколишнього середовища, консолідація зусиль
науковців установ НАН України, які працюють у цій сфері, ефективніше
використання матеріальних і фінансових ресурсів, підвищення рівня
координації виконання наукових досліджень і сприяння практичному
впровадженню інноваційних наукових розробок (Національна академія наук
України).
Читати детальніше на порталі НАН України
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***
10.02.2020
Оголошується конкурс проектів цільової програми наукових
досліджень НАН України «Суспільний ідеал і політичні інтереси в
Україні» для їх виконання у 2020 р.
Інформація про умови проведення конкурсу проектів цільової програми
наукових досліджень НАН України «Суспільний ідеал і політичні інтереси в
Україні» в 2020 році (Національна академія наук України).
Розпорядженням Президії НАН України від 31.01.2020 № 82 оголошено
конкурс проектів цільової програми наукових досліджень НАН України
«Суспільний ідеал і політичні інтереси в Україні» для їх виконання у 2020
році.
Конкурс проводиться відповідно до Положення про порядок
конкурсного відбору та звітності за науковими проектами установ Секції
суспільних і гуманітарних наук НАН (далі – Положення), затвердженого
постановою Президії НАН України від 30.01.2019 № 28 <…> Відповідно до
концепції цільової програми (додається), затвердженої розпорядженням
Президії НАН України від 27.02.2019 № 130, метою програми є встановлення
залежності між невдачами у втіленні суспільних сподівань на прогресивний
розвиток країни і так званою політичною доцільністю в діях правлячого
істеблішменту, спрямованих на реалізацію його прагматичних інтересів за
допомогою владних та управлінських механізмів.
Читати детальніше на порталі НАН України
***
10.02.2020
Оголошено конкурс проектів цільової програми наукових
досліджень НАН України «Соціокультурний простір України у
формуванні національної стратегії: територіальні ідентичності,
ідентифікаційні символи, ментальні практики» для їх виконання у 2020
році
Інформація про умови проведення конкурсу проектів цільової програми
наукових досліджень НАН України «Соціокультурний простір України у
формуванні
національної
стратегії:
територіальні
ідентичності,
ідентифікаційні символи, ментальні практики» в 2020 році (Національна
академія наук України).
Розпорядженням Президії НАН України від 31.01.2020 № 80 оголошено
конкурс проектів цільової програми наукових досліджень НАН України
«Соціокультурний простір України у формуванні національної стратегії:
територіальні ідентичності, ідентифікаційні символи, ментальні практики»
для їх виконання у 2020 році.
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Конкурс проводиться відповідно до Положення про порядок
конкурсного відбору та звітності за науковими проектами установ Секції
суспільних і гуманітарних наук НАН (далі – Положення), затвердженого
постановою Президії НАН України від 30.01.2019 № 28 <…> Відповідно до
концепції цільової програми (додається), затвердженої розпорядженням
Президії НАН України від 27.02.2019 № 129, метою програми є комплексний
аналіз етапів і особливостей процесу формування цілісного соціокультурного
простору України як стратегічного завдання національної безпеки держави та
суспільної консолідації нації.
Читати детальніше на порталі НАН України
***
04.02.2020
Оголошується конкурс проектів цільових програм наукових
досліджень НАН України «Становлення нової якості життя» для їх
виконання у 2020 р.
Інформація про умови проведення конкурсу проектів цільової програми
наукових досліджень НАН України «Становлення нової якості життя» в 2020
році (Національна академія наук України).
Розпорядженням Президії НАН України від 03.02.2020 № 86, оголошено
конкурс проектів цільової програми наукових досліджень НАН України
«Становлення нової якості життя» для їх виконання у 2020 році.
Конкурс проводиться серед установ Секції суспільних і гуманітарних
наук НАН України, відповідно до Положення про порядок конкурсного
відбору та звітності за науковими проектами установ Секції суспільних і
гуманітарних наук НАН України, затвердженого постановою Президії НАН
України від 30.01.2019 № 28.
Відповідно до концепції цільової програми метою програми є
розбудова на ідеології нової якості життя, принципах, цілях та завданнях
сталого розвитку ієрархічної моделі управління.
Читати детальніше на порталі НАН України
***
04.02.2020
Оголошується конкурс проектів цільових програм наукових
досліджень НАН України «Соціально-економічний розвиток України в
умовах глобальної нестабільності» для їх виконання у 2020 р.
Інформація про умови проведення конкурсу проектів цільової програми
наукових досліджень НАН України «Соціально-економічний розвиток
України в умовах глобальної нестабільності» в 2020 році (Національна
академія наук України).
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Розпорядженням Президії НАН України від 03.02.2020 № 86, оголошено
конкурс проектів цільової програми наукових досліджень НАН України
«Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальної
нестабільності» для їх виконання у 2020 році.
Конкурс проводиться серед установ Секції суспільних і гуманітарних
НАН України, відповідно до Положення про порядок конкурсного відбору та
звітності за науковими проектами установ Секції суспільних і гуманітарних
наук НАН України, затвердженого постановою Президії НАН України
від 30.01.2019 № 28.
Відповідно до концепції цільової програми мета програми полягає в
тому, щоб з‘ясувати зміст і форми впливу глобальної нестабільності на
соціоекономічний розвиток України, виявити притаманні йому суперечності
та відтворювальні диспропорції і знайти способи їх подолання на основі
побудови системи інституціоналізованих дій, спрямованих на забезпечення
динамічної рівноваги основних складових соціоекономічного розвитку.
Читати детальніше на порталі НАН України
***
04.02.2020
Оголошується конкурс наукових проектів за Цільовою програмою
фундаментальних
досліджень
НАН
України
«Перспективні
фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і
нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров’я та
сільського господарства» на 2020–2024 рр.
На виконання розпорядження Президії НАН України від 03.02.2020
№67 оголошується конкурс за Цільовою програмою фундаментальних
досліджень НАН України «Перспективні фундаментальні дослідження та
інноваційні розробки наноматеріалів і нанотехнологій для потреб
промисловості, охорони здоров‘я та сільського господарства» на 2020–
2024 рр. (далі – Програма), основною метою якої є розвиток пріоритетних
фундаментальних і прикладних досліджень у галузі створення нових
наноматеріалів і нанотехнологій, підтримка наявної та подальший розвиток
сучасної академічної нанотехнологічної мережі, її інтегрування у світову
науку, розв‘язання за її допомогою важливих економічних, соціальних і
екологічних проблем, що існують в Україні (Національна академія наук
України).
Читати детальніше на порталі НАН України
***
19.02.2020
За участю вчених Академії отримано принципово нові дані про
вплив радіації на клітини організму людини
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Результати отримано в ході комплексних експериментальних і
теоретичних досліджень, проведених групою фізиків під керівництвом
завідувача Відділу електронних процесів і елементарних взаємодій Інституту
електронної фізики НАН України доктора фізико-математичних наук,
професора Олександра Снігурського. Вони є важливими з точки зору
радіотерапії онкологічних новоутворень у живих організмах та розуміння
природи зародження життя на Землі. Результати досліджень опубліковано на
сторінках міжнародного журналу «European Physical Journal» (EPJ)
(Національна академія наук України).
Читати статтю

Проблеми стратегії розвитку України
03.02.2020
Розпочато громадське обговорення проекту постанови Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження
Державної
стратегії
регіонального розвитку на період до 2027 року»
На виконання Указу Президента України від 20.09.2019 № 713 «Про
невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання,
стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції» Мінрегіоном
розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027
року». Метою підготовки проекту Стратегії є забезпечення економічного
зростання, стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів та
державної підтримки окремих територій.
Докладніше див. додаток 27
***
27.02.2020
Засідання Президії Національної академії наук України 26 лютого
2020 року
Під час чергового засідання Президії НАН України була заслухана
Національна доповідь «Євроатлантичний вектор України» віце-президента
НАН України, голови Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України
академіка С. Пирожкова.
Національна доповідь була підготовлена фахівцями Інституту держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України, Інституту соціології НАН України,
Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», а також
Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.
Докладніше див. додаток 28
***
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28.02.2020
Перший віце-президент НАН України академік Володимир Горбулін
взяв участь у роботі круглого столу «Ключові акценти у розвитку
оборонного потенціалу України»
Академік НАН України В. Горбулін виступив з ініціативою створення в
Україні міністерства ОПК, підпорядкованого профільному віце-прем‘єрміністру. Така особа та інституція, на його думку, будуть нести
відповідальність і системно займатися розвитком вітчизняних озброєнь та
технологій і, головне, перспективою оборонної промисловості нашої
держави. Через профільне міністерство та утворений в ньому відповідний
підрозділ, наприклад, Агентство з розвитку передових технологій, можна
реалізувати справжні, реалістичні підходи до стратегічного планування
переозброєння.
Докладніше див. додаток 29
***
11.02.2020
«Навіщо Україні потрібно розвивати свою науку?»
На сторінках газети «День» було опубліковано статтю генерального
директора Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів»
НАН України, голови Північно-Східного наукового центру НАН України і
МОН України, члена Президії НАН України академіка Володимира
Семиноженка. У ній автор піднімає надзвичайно важливе питання: навіщо
Україні потрібно розвивати свою науку?
Докладніше див. додаток 30
***
Резнікова О., Войтовський К., Лепіхов А. Щодо координації
діяльності з розбудови національної стійкості (стратегічний рівень).
Аналітична записка
Одним із принципів розбудови національної стійкості є ефективна
взаємодія державних і недержавних суб‗єктів у різних сферах до, під час та
після кризи. Виходячи з цього, принципово важливе значення має належне
організаційне і правове забезпечення координації такої діяльності у державі.
Розподіл конституційних повноважень між різними гілками влади в Україні
потребує формування цілісної функціональної системи забезпечення
національної безпеки і стійкості, керованої з єдиного центру. Пропонуються
шляхи удосконалення взаємодії ключових інституцій, що здійснюють
координацію діяльності державних органів у сфері національної безпеки, та
уточнення їх повноважень у сфері забезпечення національної стійкості
(Національний інститут стратегічних досліджень).
Завантажити
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***
Чим загрожує прискорення реформи самоврядування
До жовтня 2020 р. уряд планує завершити реформу місцевого
самоврядування, щоб підготуватися до місцевих виборів. Але в гонитві за
результатом програють сільські громади, які за нинішніх умов реформування
лише втрачають. І це мають зрозуміти у владних кабінетах, аби врешті
процес децентралізації не пішов у зворотному напрямі (Інститут економіки
та прогнозування НАН України).
Уряд планує до чергових місцевих виборів адміністративним способом
завершити реформу місцевого самоврядування, утворивши масштабні
об‘єднані територіальні громади (ОТГ). Тут уже не до добровільності:
перспективні плани (ПП) формування громад переглядаються, за вивіскою
«спроможності громад» активно йде приєднання громад до сформованих
ОТГ, особливо до міст обласного значення, часто без згоди тих, кого
приєднують. Подальше об‘єднання в ОТГ тепер відбуватиметься лише
відповідно до затверджених перспективних планів. При цьому очевидний
політичний інтерес – сформованих ОТГ має бути якомога менше. В
результаті реформа місцевого самоврядування, яка мала б залишити у
виграші всіх, стає невигідною сільським громадам, які у реформаційних
процесах виступають частіше на останніх ролях.
Читайте більше у статті д. е. н., головного наукового співробітника відділу
економіки і політики аграрних перетворень О. Л. Попової «Адміністративний
форсаж. Чим загрожує прискорення реформи самоврядування» на
сайті zn,ua 19 лютого 2020 р.

Наука і влада
13.02.2020
«Треба зробити все, щоб українські вчені змогли реалізувати себе на
рідній землі», – Президент
13 лютого 2020 року Президент України Володимир Зеленський
зустрівся з лауреатами премії Глави держави для молодих вчених 2019 року.
Зустріч відбулася у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.
Докладніше див. додаток 31
***
13.02.2020
Ремонт потрібен не лише приміщенням, де працюють науковці, а й
нашій системі управління та фінансування науки загалом, – Ганна
Новосад
Розвиток дослідницької інфраструктури, зміна стимулів фінансування та
реформа управління наукою, нові умови для трансферу технологій – це
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основні напрями подальшого розвитку науки в Україні. Про це зазначила
Міністр освіти і науки України Ганна Новосад під час вручення премії
Президента України для молодих вчених за 2019 рік.
Докладніше див. додаток 32
***
19.02.2020
У МОН підготували нові вимоги до документів про вищу освіту
Міністерством освіти і науки підготовлений проект постанови Кабінету
Міністрів про документи про вищу освіту (Освіта.ua).
Документ визначає перелік обов‘язкової інформації, що повинна
міститися в документах про вищу освіту та наукові ступені. Зокрема, проект
постанови визначає інформацію, яка повинна міститися в дипломах
молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, а також у дипломах доктора
філософії, доктора мистецтва та доктора наук.
Документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та
додатки до них, що видані раніше, будуть дійсними та не підлягатимуть
обміну. Зауваження і пропозиції до проекту постанови можна надсилати на
електронну адресу: volkova@mon.gov.ua до 05 березня 2020 року.
ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ
***
20.02.2020
МОН запрошує вчених пройти опитування про те, як вони
отримують інформацію про науку – надати відповіді можна до 10 березня
Міністерство освіти і науки України пропонує представникам наукової
спільноти долучитися до опитування стосовно того, яким чином вони
зазвичай отримують важливу інформацію про науку та якої інформації їм не
вистачає (Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України).
Заповнити анкету можна до 10 березня 2020 року за цим посиланням.
Опитування є анонімним, пройти його можна за 5-7 хвилин. За бажання
можна залишити власну поштову скриньку для подальшого отримання
інформації. Головна мета опитування – з'ясувати зручні для науковців
формати та канали отримання інформації, а також допомогти вченим більше
дізнатися про ті можливості, які держава надає для їхньої підтримки.
***
25.02.2020
В Україні затвердять новий порядок присудження наукових
ступенів
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
представлений для громадського обговорення проект Порядку присудження
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наукових ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими
вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ). Документ
встановлює процедури й умови присудження ступенів доктора наук і доктора
філософії, а також права й обов‘язки спеціалізованих вчених рад закладів
вищої освіти (наукових установ), здобувачів наукового ступеню та опонентів.
Докладніше див. додаток 33
***
26.02.2020
Через плагіат та низьку якість досліджень Атестаційна колегія
МОН скасувала 3 наукові ступені доктора та кандидата наук
Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки через академічний
плагіат, низький рівень дисертаційних досліджень та невідповідність
паспорту наукової спеціальності скасувала рішення спеціалізованих вчених
рад про присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук трьом
здобувачам на засіданні 26 лютого 2020 р.
«Дуже важливо, коли професійна спільнота не мовчить, а називає
порушення порушенням, плагіат – плагіатом, імітацію науки – імітацією.
Лише тоді, коли самі науковці стоять на стороні високих наукових
стандартів, ми маємо можливість прийняти остаточне рішення. Тому ми дуже
вдячні усім, хто не мовчить та не мириться з імітацією у своїй науковій
дисципліні», – зазначив заступник Міністра освіти і науки Є. Стадний.
Докладніше див. додаток 34
***
25.02.2020
Про конкурс на премію Верховної Ради України молодим ученим
Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
інформує, що відповідно до Положення про Премію Верховної Ради України
молодим ученим (далі – Премія), затвердженого Постановою Верховної Ради
України від 05.02.2019 № 2675-VIII «Про Премію Верховної Ради України
молодим ученим» розпочався етап формування, висунення та подання робіт
на Премію за 2020 рік (Комітет Верховної Ради України з питань науки і
освіти).
Читати
***
26.02.2020
Про конкурс на здобуття у 2021 році іменних стипендій Верховної
Ради України для молодих учених – докторів наук
Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
інформує, що відповідно до Положення про іменні стипендії Верховної Ради
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України для молодих учених – докторів наук (далі – Стипендія),
затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про іменні стипендії
Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук» від 5 лютого
2019 р. № 2676-VIII, розпочався етап висунення претендентів на здобуття у
2021 році Стипендії (Комітет Верховної Ради України з питань науки і
освіти).
Читати
***
12.02.2020
Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з
питань освіти, науки та інновацій 12 лютого 2020 року
Відповідно до розрахунків Міністерства фінансів України потреба у
додаткових коштах для забезпечення у поточному році повноцінної дії норми
частини другої ст. 36 чинного Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» у частині встановлення ставок (окладів) науковим
працівникам державних наукових установ (вищих навчальних закладів),
виходячи з розрахунку посадового окладу молодшого наукового
співробітника на рівні не нижче подвійної середньої заробітної плати у
промисловості в цілому по Україні становить приблизно 19,199 млрд. грн.
Докладніше див. додаток 35
***
05.02.2020
Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)»
Законопроект спрямований на забезпечення виконання зобов‘язань
України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного
законодавства України щодо охорони прав на винаходи і корисні моделі із
правом Європейського Союзу (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України).
Проектом Закону пропонується:
розширити перелік об‘єктів технологій, на які не поширюється правова
охорона;
передбачити можливість подання заявок в електронній формі;
надати право будь-якій особі подати мотивоване заперечення проти
заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на
винахід;
уточнити порядок надання додаткової охорони прав на винаходи;
розширити перелік прав та обов‘язків суб‘єктів прав на винаходи
(корисні моделі);
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передбачити можливість визнання прав на винахід і корисну модель
недійсними в адміністративному порядку («post-grant opposition»)
Законопроектом також пропонується внести зміни до Цивільного
кодексу, Закону України «Про правову охорону винаходів та корисних
моделей» та Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито».
Проект Закону зареєстровано за № 2259.
***
26.02.2020
Зустріч науково-освітянської спільноти Харківщини з головою
ХОДА Олексієм Кучером
26 лютого 2020 р. в Науково-технологічному комплексі «Інститут
монокристалів» НАН України відбулася зустріч науково-освітянської
спільноти Харківської області з головою Харківської обласної державної
адміністрації О. Кучером.
Докладніше див. додаток 36
***
06.03.2020
Роботи з екологічно-орієнтовного планування
За участю представників Інституту географії НАН України у Черкаській
обласній державній адміністрації обговорено сучасні підходи в управлінні
розвитком територій, зокрема щодо впровадження геоінформаційних
технологій, розробки документів територіального планування, моделювання
транспортно-логістичних систем, наповнення містобудівного кадастру.
Докладніше див. додаток 48
***
16.02.2020
Безвершенко Ю., кандидат фізико-математичних наук, м. н. с.
Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України,
експерт ГО «Справжні зміни»
Реформа науки 1.0: недоліки дизайну чи впровадження?
16 січня 2016 року набув чинності Закон «Про наукову і науковотехнічну діяльність». Відтоді минуло чотири роки. Життя науковців за цей
час не покращилося, а їх самих стало менше. Професійна реалізація в науці в
Україні є ще менш імовірною, а повноцінне використання можливостей
Європейського дослідницького простору та міжнародної співпраці
залишається нездійсненним.
Докладніше див. додаток 37
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Суспільні виклики і потреби
Українська наука і проблеми формування інформаційного суспільства
03.03.2020
Відтепер через Open Ukrainian Citation Index можна отримати
доступ до понад 25,5 млн відкритих наукових публікацій
Дані Open Ukrainian Citation Index (OUCI), його пошукова система і база
даних наукових цитувань інтегровані з вмістом відкритої бази даних
Unpaywall. Вона включає інформацію про понад 25,5 млн легальних
безкоштовних наукових публікацій (Офіційний сайт Міністерства освіти і
науки України).
Тепер користувачі OUCI можуть швидко знайти відкриті наукові
публікації просто скориставшись пошуковим фільтром «Відкритий доступ».
Така інтеграція дозволить тисячам дослідників з усього світу витрачати
менше часу та зусиль на пошук повних текстів наукових робіт. Водночас для
інституційних репозитаріїв – це додатковий ресурс, де представлений їхній
контент. База Unpaywall отримує дані безпосередньо від понад 50 тис.
відкритих журналів та репозитаріїв з усього світу, а також використовує
відкриті дані від PubMed Central, DOAJ, Crossref та DataCite.
Unpaywall підтримується Impactstory – некомерційною організацією, яка
допомагає зробити науку відкритішою, а результати наукових досліджень –
доступними для повторного використання.
Якщо ви хочете переконатися, що вміст вашого журналу чи репозитарію
представлені в базі Unpaywall, або ж хочете додати свій відкритий
репозитарій чи журнал до списку джерел Unpaywall – скористайтесь
інструкцією за посиланням.
***
Засідання Президії Національної академії наук України 12 лютого
2020 року
У рамках виконання Програми інформатизації НАН України на 2015–
2019 роки було реалізовано низку проектів, спрямованих на подальший
розвиток та впровадження в НАН України нових сучасних інформаційних
технологій та систем, метою яких є підвищення якості та продуктивності
наукових досліджень. Зокрема, виконано 71 проект за участю 17 установ
НАН України.
Докладніше див. додаток 38
***
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Яцків Я.С., академік НАН України, голова Науково-видавничої
ради НАН України
Про концептуальні засади провадження видавничої діяльності в
НАН України // Вісник НАН України. – 2010. – № 1. – С. 24–28.
У доповіді розглянуто деякі актуальні проблеми публікаційної
активності в НАН України, а також питання, пов‘язані з централізованим
забезпеченням видавничої діяльності. Підкреслено, що подальший розвиток
видавничої діяльності Академії повинен мати чітку стратегію для
ефективного спрямування зусиль і ресурсів на підвищення якісних
показників видавничої продукції та на входження періодичних видань НАН
України до рейтингових міжнародних баз даних. Зазначено, що ця стратегія
має спиратися насамперед на нові актуальні підходи до підтримки та
розвитку наукових журналів Академії.
Завантажити
***
28.02.2020
Малишев О., голова ради молодих вчених при Відділенні історії,
філософії та права НАН України, старший науковий співробітник
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України,
кандидат юридичних наук
Наукометрична криза в українській науці: причини, проміжні
наслідки, перспективи подолання
…В Україні після Революції гідності розпочалися амбітні перетворення
у системі науки та освіти. Багато суттєвих концептуальних новел принесли
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Закон України
«Про вищу освіту» тощо. Були створені нові органи та інституції:
Національна рада України з питань розвитку науки і технологій з її науковим
та адміністративним комітетом, Національний фонд досліджень, Національне
агентство з питань забезпечення якості вищої освіти. Всі ці суб‘єкти
повністю змінюють архітектуру державного менеджменту наукової сфери
(Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського).
Одним з наріжних каменів усієї реформи є проблема наукометрії та
впровадження відповідних вимог до законодавства України. Проти цих
вимог виступають представники гуманітарних наук, вони також дуже
неоднозначно сприймаються багатьма представниками природничих наук,
але думка наукової спільноти досі майже не бралася до уваги суб‘єктами
прийняття рішень.
Наразі вже видимими є перші негативні наслідки реформи, які свідчать
про прискорення руйнівних процесів у вітчизняній науці. Шляхи виходу з
непростої ситуації, яка складається, нам підказує не лише здоровий глузд, а й
кращий зарубіжний досвід у відповідній сфері. Важливою у цьому контексті
може стати роль Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
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Ресурси бібліотеки та її досвідчений колектив можуть значною мірою
посприяти тому, щоб сучасні технології використовувались не лише для
комерціалізації науки та обслуговування виключно наукового мейнстріму, а
слугували сталому розвитку науки в усьому розмаїтті її проявів та в інтересах
всього українського суспільства.
Формування та впровадження інноваційної моделі економіки
21.02.2020
Олексій Гончарук: Ми працюємо над тим, щоб Україна стала
«державою інновацій»
За участі Президента України В. Зеленського та Прем‘єр-міністра
О. Гончарука відбулося вручення сертифікатів переможцям грантів
Українського фонду стартапів. Фонд обрав перших 8 переможців пітчингсесій, які отримують від держави 9 млн грн.
Докладніше див. додаток 39
***
24.02.2020
МОН співпрацюватиме з інноваційним парком UNIT.City
Міністерство освіти і науки України підписало меморандум про
співпрацю з інноваційним парком UNIT.City. Планується, що за
результатами співпраці українські учні, науковці та всі інші, хто вивчає
інновації, отримають більше можливостей для розвитку стартапів та
підприємництва в Україні. Для цього вони зможуть використовувати ресурси
інноваційного парку UNIT.City.
Докладніше див. додаток 40
***
25.02.2020
У травні українські винахідники зможуть представити кращі
проєкти та позмагатися за їхню підтримку – відкрито реєстрацію на
«Innovation Fest»
Роботи мають бути спрямовані на створення й реалізацію інноваційного
продукту в будь-якій галузі. До участі допускаються проєкти на стадії
готовності не менш як прототип.
Докладніше див. додаток 41
***
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27.02.2020
Інновації для малих та середніх підприємств – представники
Експертної групи проєкту ВОІВ в Укрпатенті
В Укрпатенті представники Експертної групи ВОІВ продовжили
консультації з упровадження Проєкту щодо малих та середніх підприємств та
їх доступу та використання інновацій, що фінансуються/формуються
державою.
Докладніше див. додаток 42
***
25.02.2020
Майбутнє «Академ.Сіті»
Відбулося засідання представників інститутів НАН України в
Академмістечку щодо формування основних завдань та плану дій зі
створення наукового парку «Академ.Сіті»
Докладніше див. додаток 43
***
03.02.2020
Ульянова Н., засновник і керуючий партнер UNA PARTNERS, віцепрезидент Асоціації платників податків України, автор проекту Level UP
Ukraine
Потрійна спіраль: держава, бізнес і наука. Як з маленької компанії
виростити лідера технологій
Поки що найкоротший шлях до успіху – це відправити нову технологію
в Кремнієву долину, де її допрацюють місцеві фахівці. Як Україні відійти від
аутсорсингової моделі? Інновації представляються практично нескінченним
джерелом економічного зростання. У той же час екосистема розвитку
інновацій передбачає взаємодію всіх сегментів економіки в особі держави,
бізнесу і суспільства, а також наявність стратегічного бачення.
Докладніше див. додаток 17
***
14.02.2020
Панорама інновацій: українські винаходи та новітні розробки
Криворізькі конкуренти для Tesla, цифрова офтальмологія на марші,
технологічний біорозкладаний пластик, штучний інтелект, який бореться з
проблемами серця, та суперблокнот для армії. Пропонуємо ознайомитися з
підбіркою цікавинок зі світу інновацій.
Докладніше див. додаток 44
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Проблеми енергозбереження
17.02.2020
Національний інститут стратегічних досліджень та «Міжнародна
рада з великих електроенергетичних систем СІГРЕ в Україні» уклали
Меморандум про співробітництво
Підписанням Меморандуму були засвідчені наміри спрямувати спільні
зусилля на організацію плідної та ефективної співпраці спеціалістів у сфері
забезпечення енергетичної та екологічної безпеки як складових національної
безпеки України, підвищення науково-технічного рівня енергетичної галузі
та енергоефективності національної економіки.
Докладніше див. додаток 45
***
Бобро Д. Низьковуглецева енергетика: стан та стратегічні
пріоритети розвитку в Україні. Аналітична записка
В аналітичній доповіді проаналізовано заходи з декарбонізації
енергетики України, передбачені низкою програмних документів
стратегічного рівня. Зроблено висновок, що Україна має значний потенціал
ядерної та відновлюваної енергетики, який може і має бути використаний для
стимулювання інноваційного розвитку економіки країни, забезпечення
енергетичної безпеки та досягнення глобальних цілей (боротьба зі зміною
клімату). Це вимагає формування відповідного балансу енергогенеруючих
потужностей: ядерна енергетика, гідроенергетика, сонячна та вітрова
енергетика, отримання енергії з біомаси, інші відновлювані джерела енергії з
найменшим рівнем викидів парникових газів (Національний інститут
стратегічних досліджень).
З урахуванням особливостей використання відновлюваних джерел
енергії, зокрема енергії сонця та вітру, що обумовлені природними умовами,
необхідним є узгодження та збалансування періодичності та обсягів видачі
електроенергії, виробленої на сонячних та вітрових електростанціях, в
об'єднану енергетичну систему України.
Надано рекомендації Уряду, Регулятору (НКРЕКП) та НАН України, що
мають сприяти реалізації завдань розвитку низьковуглецевої енергетики.
Завантажити
***
Завгородня С. Пріоритети удосконалення механізмів державної
підтримки
в
умовах
трансформування
системи
управління
енергетичним сектором. Аналітична записка
В аналітичній записці висвітлено існуючі механізми державної
підтримки в Україні у різних секторах енергетики і визначено пріоритети
зменшення державного втручання у зазначену сферу з одночасним розвитком
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ринкових механізмів. Розроблено рекомендації, що спрямовані на
впровадження енергоефективних заходів серед промислових і комунальних
підприємств, впровадження державного стимулювання побутових
споживачів до виробництва енергії з відновлюваних джерел, розширення
можливостей впливати на власне енергоспоживання, надійний захист
вразливих споживачів через посилення адресності соціальної підтримки
(Національний інститут стратегічних досліджень).
Завантажити
***
21.02.2020
Савицький О.
Майбутнє ВДЕ: 70 % чи 100 % електроенергії до 2050 року?
Основним джерелом викидів СО2 в Україні є викопна енергетика, тож
головний крок для зупинення кліматичної кризи – це відмова від спалювання
вугілля, нафти та газу і перехід на відновлювані джерела енергії. Щоб
зупинити стрімкі темпи зміни клімату, світ має припинити викидати
парникові гази вже до 2050 р. У планах уряду України – досягти вуглецевої
нейтральності лише до 2070 р., що не сумісно з цілями Паризької Угоди
щодо обмеження глобального потепління на рівні до 2х градусів Цельсія.
Вчені з Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату попереджають,
що для стримання кліматичної кризи та збереження цивілізованого світу, всі
країни мають стати вуглецево нейтральним до 2050 р.
Докладніше див. додаток 46

Зарубіжний досвід організації наукової діяльності
Федеративна Республіка Німеччина
12.02.2020
Сафронова К.
Карьера в Германии: почему женщинам тяжело пробиться в науке
11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке. DW
выяснила, как женщины в Германии строят научную карьеру (Deutsche
Welle).
Читати статтю
Республіка Білорусь
24.02.2020
Дубовик С.
От антиплагиата до чистой науки
Минувший год показал тенденцию к значительному снижению
количества защищаемых диссертаций. Почему так происходит? Об этом
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главный редактор издания «Навука» беседует с Председателем Высшей
аттестационной комиссии Республики Беларусь Александром Гучком.
Докладніше див. додаток 47
Республіка Вірменія
05.02.2020
Сармакешян Г.
Наука вопреки
Наука Армении сталкивается с особыми трудностями. И это не только
острый дефицит средств, выделяемых на исследовательскую деятельность, и
крайне низкая оплата труда научных работников, но и отсутствие понимания
на государственном уровне важности и предназначения науки, ее задач и
возможностей
использования
результатов
исследований.
Поэтому
практически каждый академический институт является своего рода
человеческим заповедником, где все еще работают случайно уцелевшие
люди, готовые к преданному служению науке, независимо от условий, в
которых они оказались (Голос Армении).
Читати статтю

Нові надходження до Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського
Библиотеки
национальных
академий
наук:
проблемы
функционирования, тенденции развития [Текст] : науч.-практ. и теорет.
сб./ НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, МААН,
Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; редкол.: А. Онищенко
(пред.) [и др.]. – Киев, 2019. – Вып. 17 – 212 с.
В данном выпуске сборника помещены статьи о научных проектах, в
частности о результатах выполнения научно-исследовательской работы
«Библиотечная, архивная и информационная деятельность национальной
библиотеки в современном научно-информационном пространстве». В
статьях ведущих специалистов Национальной библиотеки Украины имени
В. И. Вернадского рассмотрены основные направления деятельности
библиотеки как научно-исследовательского института НАН Украины.
Отдельные научные статьи украинских и белорусских ученых посвящены
вопросам трансформации современной библиотеки как системы в целом и ее
составляющих. Традиционно особое внимание уделено проблеме
информационного обеспечения развития науки. Для специалистов
представляют интерес статьи раздела «Книга в пространстве культуры», в
котором опубликованы исследования книговедов Азербайджана, Беларуси,
Украины. Вступительная статья академика НАН Украины А. С. Онищенко
посвящена актуальной проблеме современности – особенностям
функционирования научных библиотек в цифровой среде.
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Сборник адресован работникам библиотек, архивов, информационных
служб, преподавателям и аспирантам вузов.
Шифр зберігання: Ж 70678.17.–2019
***
Булгаков Ю. В. Академік А. Д. Коваленко : життя та наукова
діяльність [Текст] : джерелознав. дослідж. : [монографія] / Юрій
Булгаков ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т
архівознавства. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2019. –
187 с.
У монографії на широкій документальній базі досліджено життєвий
шлях та наукову діяльність видатного українського вченого у галузі механіки
академіка АН УРСР Анатолія Дмитровича Коваленка (1905–1973). Особливу
увагу приділено діяльності А. Д. Коваленка як очільника Інституту механіки
АН УРСР (1959–1965) та завідувача відділу технічної теорії пружності і
пластичності цього інституту, завідувача кафедри теорії пружності КДУ
ім. Т. Г. Шевченка (1949–1959). Висвітлено діяльність А. Д. Коваленка як
співробітника та в. о. головного вченого секретаря Президії АН УРСР.
Розкрито участь вченого у вітчизняному та міжнародному науковоінформаційному обміні. Досліджено формування наукової школи А. Д.
Коваленка. У якості ілюстрацій до наукової біографії вченого представлено
підбірку зображень документів та фотознімків. Наприкінці книги розміщено
додатки «Список доповідей А. Д. Коваленка на наукових форумах»,
«Дипломні та дисертаційні роботи, підготовлені під керівництвом А. Д.
Коваленка, список абревіатур і скорочень та іменний покажчик.
Видання розраховане на дослідників історії науки України, вчених у
галузі механіки, істориків, архівістів, джерелознавців.
Шифр зберігання: ВС66860
***
Войтко С. В. Управління проектами та стартапами в Індустрії 4.0
[Текст] : підруч. для здобувачів ступеня магістра за техн. спец. /
С. В. Войтко ; [відп. ред. О. А. Гавриш] ; Нац. техн. ун-т України «Київ.
політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського :
Політехніка, 2019. – 199 с.
Розкрито еволюцію теорій управління. Наведено особливості управління
інноваціями та реалізації стартапів в Індустрії 4.0; оцінено ринкове
середовище в Індустрії 4.0; надано характеристику ринків Індустрії 4.0;
проаналізовано особливості планування та організації діяльності підприємств
в Індустрії 4.0; розглянуто питання управління персоналом та оплата праці;
наведено засади реалізації проектів і програм в Індустрії 4.0; описано цикл
реалізації стартапів; розкрито засади успішної діяльності підприємств.
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Для студентів технічних, управлінських і економічних спеціальностей
закладів вищої освіти.
Шифр зберігання: ВА839286
***
Головніна О. Г. Управління людським капіталом: теорія,
методологія, практика [Текст] : монографія / Головніна Олена
Германівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – Київ :
НУБіП, 2019. – 473 с.
Монографія присвячена теоретико-методичним основам управління
формуванням людським капіталом в умовах різних форм організації
суспільства та інноваційних змін з врахуванням його структури. Відтворення,
ефективізація формування людського капіталу потребує дослідження
методологічної бази прискореного національного соціально-орієнтованого
розвитку на засадах інституціалізації, інноваційності, суспільної та
індивідуальної стабілізації, обґрунтування мікро-, мезо-, макро- джерел
активізації та позитивної синергійності трансформаційної економіки з
врахуванням національної історико-демографічної, культурної, екологічної
специфіки.
Для викладачів, науковців, керівників і фахівців, працівників органів
влади та місцевого самоврядування, аспіратів, студентів вищих навчальних
закладів, і всіх тих, кого цікавлять проблеми формування людського
капіталу.
Шифр зберігання: ВА839152
***
Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному
інформаційному просторі [Текст] : матеріали V міжнар. наук.-практ.
конф., 24 жовт. 2019 р., м. Тернопіль / [редкол.: Р. Ф. Бруханський та ін.] ;
Тернопіл. держ. с.-г. дослід. ст. [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2019. – 280 с.
Збірник містить наукові доповіді V міжнародної науково-практичної
конференції «Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному
інформаційному просторі» (Тернопіль, 24 жовтня 2019 року) з актуальних
технологічних, технічних, соціально-економічних та екологічних проблем і
основних напрямів інтеграційного розвитку системи освіти, науки і
національного виробництва.
Шифр зберігання: ВА838764
***
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Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного
державного управління [Текст] : матеріали XII Міжнар. наук.-практ.
конф., 7 листоп. 2019 р. / Держ. наук. установа «Укр. ін-т наук.-техн.
експертизи та інформації» [та ін.]. – Київ : УкрІНТЕІ, 2019. – 267 с.
У матеріалах XII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного
управління» розглянуто проблеми науково-технологічного розвитку України
в контексті євроінтеграційних процесів, реалізації та прогнозування
пріоритетних напрямів науково-технічної та інноваційної діяльності,
створення і використання електронних ресурсів, науко-метричних баз даних.
Видання розраховане на науковців, фахівців з інноваційної діяльності та
трансферу технологій, представників галузевих інститутів, закладів вищої
освіти.
Шифр зберігання: ВА838474
***
Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук
України в 2018 році: інформ.-аналіт. огляд / автори : Г. І. Солоіденко,
О. В. Полякова, О. Л. Сокур, Є. М. Білько, О. І. Посмєтна; укладачі :
О. В. Полякова, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко; відп. ред. О. М. Василенко,
Г. І. Солоіденко / НАН України, Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 24. – 224 с.
Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань «Робота
бібліотек наукових установ Національної академії наук України в ... році»,
підготовлених за матеріалами звітів бібліотек. Випуск уміщує аналітичні
матеріали, статистичні таблиці та довідкову інформацію про діяльність
бібліотечно-інформаційних підрозділів 95 наукових установ НАН України,
які надали звіти до Інформаційно-бібліотечної ради НАН України. Подано
нові законодавчі акти, інші нормативно-правові документи в галузі
бібліотечної справи та науково-інформаційної діяльності, список
нормативних документів зі стандартизації в галузі бібліотечної справи та
інформації.
Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційних підрозділів
наукових установ НАН України, фахівцям бібліотечної галузі.
Шифр зберігання: Ж69994.24 – 2019.
***
Сміл В. Енергія та історія цивілізації [Текст] / Вацлав Сміл ; [пер. з
англ. Катерини Диси]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 397,
[1] с.
Енергія – єдина універсальна валюта; це потрібно для того, щоб щось
зробити. Перетворення енергії на Землі коливається від тераутворюючих сил
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тектоніки плит до кумулятивних ерозивних ефектів дощових крапель. Життя
на Землі залежить від фотосинтетичного перетворення сонячної енергії у
рослинну біомасу. Люди стали покладатися на набагато більше енергетичних
потоків – від викопного палива до фотоелектричної генерації електроенергії
– за їх цивілізоване існування. У цій монументальній історії Вацлав Сміл дає
вичерпний виклад того, як енергія сформувала суспільство, від
сільськогосподарських кормових суспільств до сьогоднішньої цивілізації, що
керується викопним паливом.
Шифр зберігання: ВА839111
***
Сучасна публічна бібліотека від А до Я [Текст] : довідник /
[Н. І. Розколупа та ін. ; наук. ред. Н. І. Розколупа] ; Нац. б-ка України ім.
Ярослава Мудрого. – Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого,
2019. – 191 с.
Довідник «Сучасна публічна бібліотека від А до Я» – перше в Україні
видання, що містить систематизовану інформацію про організацію роботи
публічної бібліотеки, зокрема, в об‘єднаній територіальній громаді.
Адресовано представникам органів місцевого самоврядування
об‘єднаних територіальних громад, які відповідають за надання населенню
культурних послуг, керівникам бібліотек, бібліотекам – методичним центрам,
фахівцям бібліотечної справи.
Шифр зберігання: ВА838976
***
Теорія і практика кластеризації економіки [Текст] : [колект.]
монографія / [М. П. Войнаренко та ін.] ; за наук. та заг. ред. М. П.
Войнаренка, В. І. Дубницького ; Акад. екон. наук України [та ін.]. –
Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 335 с.
Досліджено теорію кластерів з позиції практичного впровадження в
економічні відносини національної та регіональної економік. Розглянуто
концепції інституційного забезпечення кластерного розвитку соціальноекономічних систем. Обґрунтовано використання системно-інтеграційного
підходу до синтезу стратегії кластеру. Розглянуто методологічні підходи до
удосконалення понятійного апарату при формуванні кластерної політики, а
також політики кластеризації у транскордонному просторі України. У
другому розділі представлено результати дослідження проблем економічних
кластерів як форми організації виробництва, суспільного капіталу,
регіонального кластеру, кластерних ініціатив в харчовій промисловості,
реалізації принципів державно-приватного партнерства в процесі
кластеризації бізнесу в регіоні. Розглянуто питання інноваційної підтримки
кластерних ініціатив в економіці Польщі.
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Для вчених-фахівців, працівників органів державної влади, викладачів
ВНЗ, аспірантів та студентів-магістрів.
Шифр зберігання: ВА839433
***
Україна в європейському науково-освітньому та інноваційному
просторі: концепція адаптації та інтеграції в умовах угоди про асоціацію
з Європейським Союзом [Текст] : [монографія] / С. В. Іванов [та ін.] ;
[наук. ред. В. І. Ляшенко] ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. –
Київ : НАН України : Ін-т економіки пром-сті, 2019. – 311 с.
У монографії досліджено проблеми, напрями та інструменти інтеграції
України до європейських науково-освітніх та інноваційних просторів з
урахуванням можливостей Угоди про асоціацію України з ЄС в умовах
сучасних трендів розвитку міждержавної кооперенції та підвищення ролі
регіонів у стимулюванні економічного зростання на інноваційних засадах.
Визначено необхідність інституціоналізації регіональних інноваційних
систем шляхом формування щільного інституціонального оточення,
сприятливого до інновацій. Запропоновано концептуальну модель
регіональної інноваційної системи, до якої має прагнути Україна.
Запропоновано наділити регіональні наукові центри НАН і МОН України
додатковими повноваженнями щодо координації зв‘язків між підсистемами
регіональних інноваційних систем, що відкриває можливості для формування
міждержавних і транскордонних науково-освітніх та інноваційних просторів,
на базі яких у майбутньому можуть розбудовуватися міждержавні і
транскордонні інноваційні системи та кластери як засіб співробітництва
України з країнами-членами ЄС. Досліджено європейський досвід
територіального устрою та децентралізації управління, оцінено можливості
використання економічного районування території України відповідно до
вимог європейської класифікації NUTS-1 для модернізації економіки
регіонів. Розроблено концепцію «Інноваційного ліфта»: від школи до
Європи», що заснована на методології lean start-up та враховує практичний
досвід створення стартапів у світі, тенденції науково-освітньої та трудової
міграції в Україні, передбачає розвиток широкої кооперації українських
закладів вищої освіти, наукових установ, малих і середніх підприємств із
зарубіжними колегами. Запропоновано сформувати мережу Корпорацій
випереджаючого розвитку, на базі яких реалізовувати схему: «від розумної
спеціалізації територій (регіонів) через формування регіональних
інноваційних систем до сталого випереджаючого інноваційного розвитку
України».
Для фахівців центральних і місцевих органів влади, науковців,
підприємців-початківців, представників малого і середнього бізнесу,
викладачів, аспірантів, студентів і осіб, які цікавляться проблемами
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формування міждержавних і транскордонних просторів, інноваційних систем
і кластерів.
Підготовлено відповідно до плану науково-дослідних робіт Інституту
економіки промисловості НАН України за темою «Формування
інституційного середовища модернізації економіки старопромислових
регіонів України» (№ держреєстрації 0118U004490).
Шифр зберігання: СО37010

ДОДАТКИ
Додаток 1
19.02.2020
Україна та США вже цього року можуть відновити спільні
конкурси для науковців – Уряд схвалив відповідну угоду, на черзі
прийняття документу ВРУ
Україна та США планують відновити конкурси двосторонніх наукових
проєктів, а також розвивати інші можливості для проведення спільних
досліджень та наукової співпраці. Це передбачено Угодою між Урядом
України та Урядом США про співробітництво у сфері науки та технологій
(Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України).
Проєкт закону про продовження дії цієї Угоди був розроблений МОН і
схвалений Кабінетом Міністрів сьогодні, 19 лютого 2020 року. Надалі він
буде переданий для прийняття до Верховної Ради.
«Ми робимо максимум, щоб українські науковці інтегрувалися у
міжнародний дослідницький простір. Для цього важливо збільшувати нашу
присутність у міжнародних програмах та проєктах, а також розширювати
двосторонню співпрацю. Відповідну угоду з США ми підписали ще 2006-го,
однак наше наукове співробітництво не завжди перебувало в активному
стані. Зараз ми змінюємо цю ситуацію», – повідомила Міністр освіти і науки
Ганна Новосад.
Угоду буде продовжено на 5 років. У ній прописані такі форми
співпраці, як:
• обмін науково-технічною інформацією;
• обмін науковцями і технічними фахівцями;
• проведення спільних семінарів і зустрічей;
• підготовка науковців і технічних фахівців;
• проведення спільних досліджень тощо.
Передбачається розвиток прямих контактів у сфері науки між урядовими
структурами, університетами, науково-дослідними установами, приватними
компаніями та іншими організаціями двох країн.
«Уже зараз ми маємо попередню домовленість про проведення цього
року засідання спільної робочої групи з питань науки і технологій. Там,
зокрема, прийматиметься рішення про старт конкурсу двосторонніх наукових
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проєктів. Тож сподіваємося на подальшу підтримку Верховної Ради, що має
ухвалити законопроєкт про ратифікацію Угоди, та Президента, який має його
підписати. Після цього ми зможемо здійснити обмін нотами і документ
набуде чинності», – розказала Ганна Новосад.
(вгору)
Додаток 2
13.02.2020
Федеральне міністерство освіти та наукових досліджень Німеччини
продовжило подачу проектних заявок в рамках програми «Німецькоукраїнські центри передових досліджень в Україні»
Федеральне міністерство освіти та наукових досліджень Німеччини
продовжило на один місяць до 15 квітня 2020 р. подачу проектних заявок в
рамках програми «Німецько-українські центри передових досліджень в
Україні» (Національна академія наук України).
Ця програма спрямована на залучення провідних міжнародних
науковців для спільних досліджень в Україні. Фінансування буде надаватися
для створення та роботи міжнародних робочих груп («центрів передових
досліджень»), які будуть очолюватися провідним міжнародним дослідником
та виконуватимуть сучасні дослідження та розробки в Україні.
Подавати заявки можуть провідні німецькі вищі навчальні заклади,
дослідницькі установи та підприємства, зокрема малі та середні
підприємства.
Заявники з Німеччини запрошуються подати ескізи проектів виключно в
електронному вигляді черезсистему заявок «easy-Online» не пізніше 15 квітня
2020 року. Супроводження конкурсу здійснює підрозділ з управління
проектами Німецького центру авіації та космонавтики (DLR Projekttrager).
Консультації щодо програми надає контактна особа у DLR Projekttrager
пан др. Томас Рейнеке (Телефон: +49 228/38 21 14 48, Email:
thomas.reineke@dlr.de).
Зацікавлені українські партнери можуть звертатися за консультацією до
Експерта з дослідницької кооперації пана Еріха Бістрікера (Tel.: +38 (044)
234-72-24 / Erich.Bistriker@ukrde.com.ua).
Текст конкурсу німецькою мовою можна завантажити за посиланням:
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2743.html
(вгору)
Додаток 3
02.03.2020
Стартував конкурс українсько-австрійських наукових проєктів на
2021-2022 роки – заявки приймають до 27 квітня
Почався конкурс спільних українсько-австрійських науково-дослідних
проєктів на 2021-2022 роки. Його оголосили 2 березня 2020 року, МОН
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України, Федеральне Міністерство науки, досліджень і економіки Республіки
Австрія та Австрійське Агентство міжнародного співробітництва в галузі
освіти та досліджень (Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України).
Проєкти приймають до 27 квітня 2020 року. Подати їх можна за всіма
науковими дисциплінами та тематичними напрямами.
Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів
вищої освіти, наукових установ та підприємств обох країн.
Подання заявки
Для участі в конкурсі потрібно подати:
• супровідний лист на бланку установи-заявника на ім‘я першого
заступника Міністра освіти і науки Полюховича Ю. Ю. (1 примірник). У
листі обов‘язково треба зазначити назву спільного проєкту та ПІБ наукового
керівника в межах конкурсу;
• заповнену форму заявки на участь у конкурсі українською та
англійською мовами (2 паперових примірники із підписами та печатками
обох сторін);
• заповнити Google-анкету, до якої обов‘язково додається заповнена
заявка в форматі Word;
• лист-підтвердження від австрійського партнера (керівника проєкту), на
бланку установи-партнера (1 примірник);
• акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень за
темою проєкту (1 примірник);
• анотацію проєкту українською та англійською мовами з підписом
керівника проєкту (1 примірник);
• CV українською та англійською мовами українського та австрійського
наукових керівників проєкту (по 1 примірнику).
Усі паперові матеріали мають бути зібрані в одну папку.
Організатори розглядатимуть тільки ті заявки, що оформлені відповідно
до зазначених вимог та були надіслані вчасно.
Документи приймаються за адресою: Україна, 01601, м. Київ, бульвар
Тараса Шевченка, 16, Міністерство освіти і науки України. Їх можна подати
двома способами:
• надіслати поштою (дата визначається за штампом на конверті
поштового відправлення);
• передати особисто – залишити у скриньці для листувань, яка
розташована у холі МОН за вказаною вище адресою.
Керівники та основні учасники проєктів можуть подавати кілька заявок.
Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш ніж за одним
проєктом.
Етапи відбору
• перевірка документів на відповідність вимогам;
• передача заявок на наукову експертизу;
• проведення експертиз паралельно в обох країнах;
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• розгляд результатів експертизи Спільною українсько-австрійською
Комісією;
• затвердження Комісією результатів конкурсу та переліку проєктів, що
отримають фінансування.
Критерії відбору
• наукова відповідність;
• наукова якість та інноваційний характер проєкту;
• здатність та компетентність тимчасових наукових колективів втілити
проєкт у життя;
• можливість спільних досліджень і адекватність наукового методу;
• досвід участі у міжнародних проєктах і майбутній розвиток
міжнародного співробітництва;
• якість інфраструктури установ, що беруть участь у проєкті;
• участь у проєкті молодих науковців та жінок-вчених;
• можливості практичного використання результатів проєкту;
• обґрунтування орієнтовної вартості проєкту.
Фінансування
Фінансування виділяється на 2 роки – на кожен рік окремо. З
виконавцями щороку укладають відповідні договори на виконання проєктів.
Рішення про продовження фінансування наступного року приймається після
розгляду звіту за попередній рік роботи.
Для короткотривалого перебування в Австрії (до 14 діб) в межах
затверджених проєктів австрійська сторона сплачує українським дослідникам
100 євро на добу (проживання та добові). Для довготривалого перебування
(від 15 діб до 3 місяців максимум) – 1500 євро на місяць. Українська сторона
оплачує українським дослідникам проїзд Україна-Австрія-Україна та
медичне страхування.
Для запрошених австрійських вчених українська сторона бере на себе
витрати, пов'язані з їхнім перебуванням в Україні.
Інтелектуальна власність
Науковці з українського боку, зокрема, керівники проєктів, мають вжити
усіх необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових
цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна
увага приділятиметься тому, щоб у межах співробітництва не відбулося
незапланованої передачі українських технологій іншим країнам.
Контакти
З української сторони:
Міністерство освіти і науки України
Відділ міжнародного співробітництва у сфері науки та інновацій
головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій
директорату науки та інновацій
Олена Савіна
Адреса: Київ, 01601, бул. Т.Шевченка, 16
Тел. (044) 287 82 35
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Електронна пошта:
a_savina@mon.gov.ua
Сайт
З австрійської сторони:
OeAD GmbH (Austrian Agency for International Cooperation in Education
and Research)
ICM – Centre for International Cooperation & Mobility
Mrs. Monika Wiederseder-Staltner
Ebendorferstraße 7
A-1010 Vienna
Tel. +43 (0)1/53408-445
Email: wtz@oead.at
Website
(вгору)
Додаток 4
19.02.2020
Реалізація міжнародного проекту з розвитку транскордонного
співробітництва
10-11 лютого 2020 року в м. Ужгород Інститут економіко-правових
досліджень НАН України разом із Юридичним факультетом ДВНЗ
«Ужгородський національний університет», Центральноєвропейською
службою сприяння транскордонним ініціативам (CESCI, Угорщина),
Європейським об‘єднанням територіального співробітництва з обмеженою
відповідальністю ТИСА та Радою Європи в рамках Програми
«Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні»
реалізували міжнародний проект щодо спільних заходів із питань розвитку
транскордонного співробітництва в Україні (Національна академія наук
України).
Дводенна програма цього проекту включала науково-практичний
круглий стіл «Розвиток транскордонного співробітництва України в
умовах євроінтеграції: стан, виклики, перспективи» та навчальну сесію
«Правові рамки та європейські інструменти транскордонного
співробітництва» для слухачів Центру підвищення кваліфікації публічних
службовців, що відбулися на базі Юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ».
Учасниками круглого столу 10 лютого 2020 р. було понад 40 фахівців у
галузі права, економіки та управління. З огляду на очевидну актуальність
тематики для регіону Закарпаття круглий стіл відвідали й Голова
Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс, Генеральний консул Угорщини в
м. Ужгороді Йожеф Бугайла. Під час засідання від авторитетних
представників організацій-партнерів брали слово директор Інституту
економіко-правових досліджень (ІЕПД) НАН України член-кореспондент
НАН України Володимир Устименко, проректор з науково-педагогічної
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роботи та міжнародних зв‘язків ДВНЗ «УжНУ» доктор політичних наук
Мирослава Лендьел, декан юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ» доктор
юридичних наук Ярослав Лазур, менеджер програми Ради Європи
«Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» Андрій
Гук, генеральний секретар Центральноєвропейської служби сприяння
транскордонним ініціативам (CESCI, Угорщина) Дюла Очкаі, Заступник
директора Європейського об‘єднання територіального співробітництва
(ЄОТС) ТИСА Юдіта Євчак.
Директор ІЕПД НАН України член-кореспондент НАН України
Володимир Устименко представив доповідь «Актуалізація розвитку
транскордонного співробітництва як потужного чинника економічного
розвитку сучасної України». Усі представлені тематичні виступи в комплексі
стосувалися низки взаємопов‘язаних важливих питань щодо аналізу та
шляхів використання потенціалу співпраці між Україною та європейськими
країнами із прагматичної та раціональної політико-правової, соціальноекономічної, культурної точок зору. Зокрема, йшлося про можливості та
перспективи реалізації в Україні європейської ідеї транскордонного
співробітництва в контексті євроінтеграції, його форми у межах стандартів
Ради Європи, транскордонне співробітництво як драйвер економічного
розвитку об‘єднаних територіальних громад, досвід Закарпаття у
транскордонному співробітництві через діяльність ЄОТС ТИСА як нового та
перспективного механізму співпраці України з ЄС, роботу Академії лідерства
з транскордонного співробітництва та інструментарій Центру експертизи
доброго врядування Ради Європи зі зміцнення спроможності органів
місцевого самоврядування, ін.
Розглядалося у тому числі питання про соціально-економічні засади
розширення транскордонного співробітництва як складової Регіональної
стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021-2027 роки. Науково
обґрунтовані думки з цього приводу були представлені директором
Закарпатського регіонального Центру соціально-економічних і гуманітарних
досліджень НАН України кандидатом економічних наук Степаном
Сембером.
Учасники засідання одноголосно підтримали доцільність здійснення
аналізу потенціалу транскордонної співпраці, під час якого юридична та
економічна складові мають бути первинними, та висловили переконання в
необхідності подальшого вдосконалення вітчизняного законодавства з
врахуванням норм європейського права, у т.ч. положень договорів Ради
Європи і Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, на базі Закону України
«Про транскордонне співробітництво». Ця діяльність повинна відбуватися за
участі науковців і практиків у рамках виконання Державної програми
розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки й на
подальший період.
Під час круглого столу його організатори обговорили також і питання
зміцнення партнерських зв‘язків для консолідації науково-практичного
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потенціалу з метою просування і розвитку транскордонного співробітництва
між Україною та європейськими країнами, представили проект матриці
взаємодії в галузях наукових досліджень, поширення знань і навчання,
вдосконалення законодавства та практики. Наміри щодо такої консолідації
нині закріплені Меморандумом про співпрацю у сфері транскордонного
співробітництва, що був урочисто, у присутності Генерального консула
Угорщини в м. Ужгород, підписаний керівництвом Інституту економікоправових досліджень НАН України, Юридичного факультету ДВНЗ
«УжНУ», Центральноєвропейської служби сприяння транскордонним
ініціативам (CESCI, Угорщина).
11 лютого 2020 р. Центр підвищення кваліфікації публічних службовців
(керівник – професор Юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ» доктор
юридичних наук В.В. Сливка) зібрав близько 30-ти представників органів
місцевої влади на першу в Україні навчальну сесію, присвячену поширенню
знань щодо мети, засобів, напрямів і правової основи транскордонного
співробітництва між українськими та закордонними суб‘єктами, його
економічних аспектів, успішного досвіду країн Європи, зокрема Угорщини,
де працює понад 20 об‘єднань територіального співробітництва, та ЄОТС
ТИСА.
Лекторами в рамках даного навчального заходу виступили представники
організацій-партнерів проекту. Від ІЕПД НАН України були представлені
теми «Транскордонне співробітництво прикордонних областей України як
чинник розвитку їх економічного потенціалу: взаємодія органів влади та
суб‘єктів господарювання» (член-кореспондент НАН України Володимир
Устименко) та «Правові надбання (acquis) Ради Європи щодо
транскордонного співробітництва в рамках концепції «Європа без розділових
ліній» (Керівниця Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав
людини в сфері економіки кандидат юридичних наук Алевтина Санченко).
За результатами навчання слухачам вручені міжнародні сертифікати про
підвищення кваліфікації. Тематика заходу викликала зацікавленість
представників органів місцевого самоврядування в більш предметному
вивченні механізмів заснування та функціонування органів транскордонного
співробітництва на користь соціально-економічного розвитку громад та їх
населення.
Під час заходів серед їх учасників поширювалися друковані видання
Ради Європи, CESCI, а також збірники матеріалів проектів ЄОТС ТИСА 2018
та 2019 рр. Зокрема, наукове видання «Інституційно-правовий вимір участі
України в європейських об‘єднаннях територіального співробітництва»,
розроблене в 2019 р. ІЕПД НАН України, Юридичним факультетом ДВНЗ
«УжНУ» та CESCI, на запит європейських країн планується до публікації
англійською та угорською мовами. А в Щорічнику CESCI за 2019 р., якій
розсилається до понад 140 офіційних адресатів, опублікована наукова
записка «Поточні інституційно-правові рамки участі України в
транскордонному співробітництві» («Research Note: Current Institutional and
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Legal Framework for Ukraine‘s Participation in Cross-border Cooperation»),
підготовлена Алевтиною Санченко на основі вищезазначеного дослідження.
Нині, після завершення заходів, між організаціями-партнерами
Меморандуму про співпрацю в сфері транскордонного співробітництва,
Радою Європи та ЄОТС ТИСА ведеться розробка плану подальшої
практичної взаємодії. Зокрема, йдеться про спільну підготовку посібника для
органів центральної та місцевої виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування щодо економіко-правових аспектів транскордонного
співробітництва України в умовах децентралізації.
Докладніша інформація:
Юридичний факультет УжНУ
Закарпатська обласна рада
Ужгородська міська рада
(вгору)
Додаток 5
25.02.2020
Цілеспрямована й скоординована співпраця вчених Академії і
творців ракетно-космічної техніки
У Києві відбулося щорічне засідання Координаційної ради з організації
спільних робіт, здійснюваних установами Національної академії наук
України та конструкторським бюро «Південне» імені М. К. Янгеля –
флагманом вітчизняної ракетно-космічної галузі (Національна академія наук
України).
На засіданні Координаційної ради, яке вели перший віце-президент НАН
України академік Володимир Горбулін та генеральний директор КБ
«Південне» академік Олександр Дегтярев, було всебічно розглянуто
підсумки співпраці вчених академічних інститутів і творців ракетнокосмічної техніки у 2019 році й ухвалено план на 2020 рік, що містить
чимало завдань подальшої спільної науково-технічної діяльності.
Здобутки-2019
Під час обговорення зазначалося, що завдяки тісній та багатогранній
взаємодії, яка реалізується вже понад сім років, було здобуто чимало
важливих результатів, які сприяють підвищенню ефективності досліджень,
конструкторських і технологічних розробок, націлених на створення сучасної
ракетно-космічної техніки.
Одними з цікавих та корисних – як для науки, так і для практики – стали
результати досліджень, проведених спільно фахівцями КБ «Південне» та
вченими Інституту біоорганічної хімії і нафтохімії ім. В.П. Кухаря
НАН України. Внаслідок цього в академічному інституті у 2019 році було
виготовлено першу партію зеленого монопалива, призначеного для
використання в рушійних установках невеликих за розмірами супутників
класу CubeSat, створюваних у конструкторському бюро «Південне». Термін
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«зелене» стосовно цього палива означає аж ніяк не його колір, а те, що воно є
більш екологічним, тобто менш шкідливим для навколишнього середовища
порівняно з деякими іншими різновидами ракетних палив.
За іншою темою торік було проведено випробування першого
екземпляра малогабаритного соплового блока (для одного з ракетних
двигунів), виготовленого із застосуванням лазерного зварювання. При
виконанні зварювальних робіт за цією технологією використано обладнання і
оснащення, спроєктовані й виготовлені у дослідному конструкторськотехнологічному бюро Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН
України.
Спільно з науковцями Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля
НАН України дніпровські творці ракетно-космічної техніки на плоских
зразках, зроблених з алюмінієвих сплавів, відпрацювали технологію
виконання зварних з‘єднань методом зварювання тертям із перемішуванням.
Разом
з
ученими
Інституту
проблем
міцності
імені
Г. С. Писаренка НАН України фахівці КБ «Південне» здійснили
дослідження, спрямовані на визначення міцності та стійності
використовуваних у ракетно-космічній техніці оболонкових конструкцій,
зроблених із шаруватих композиційних матеріалів і випробуваних в умовах
нерівномірного нагрівання та дії статичних навантажень.
А вчені Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України створили
призначені
для
різних
виробів
ракетно-космічної
техніки
багатофункціональні покриття, які мають радіопоглинаючі властивості.
Можна також відзначити спільні роботи за проєктом «Аерозоль-UA»: у
Головній астрономічній обсерваторії НАН України створюється апаратура
для дослідження характеристик аерозольного складу земної атмосфери, а в
КБ «Південне» – супутник YuzhSat-1, одне з призначень якого – стати
космічною платформою для забезпечення функціонування згаданої науководослідної апаратури на навколоземній орбіті.
Перелік таких прикладів плідної співпраці можна значно продовжити.
Крім уже згаданих у спільних із конструкторським бюро «Південне»
дослідженнях, експериментах, технічних і технологічних розробках за тим чи
іншим тематичним напрямом беруть активну участь ще багато
найрізноманітніших за їхнім профілем установ НАН України.
Співробітництво у 2019-му не обмежувалося лише спільними
дослідженнями за різними напрямами, а охоплювало й інші його форми.
Зокрема, на засіданні Координаційної ради та у прийнятому нею рішенні
було відзначено позитивний досвід роботи проведеної у Дніпрі в грудні
минулого року актуальної за тематикою науково-практичної конференції
«Сучасні розрахунково-експериментальні методи визначення характеристик
ракетно-космічної техніки», співорганізаторами якої стали КБ «Південне»
разом із Національною академією наук та Державним космічним агентством
України.
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Ця конференція, як наголосив голова її програмного комітету –
генеральний директор КБ «Південне» академік Олександр Дегтярев, стала
майданчиком для дискусій і професійної взаємодії провідних фахівців галузі,
сприяла оперативному обміну досвідом та інформацією, зміцненню існуючих
і встановленню нових зв‘язків, а також дала можливість для обговорення
проблематики наукових досліджень й інноваційних розробок та опрацювання
планів на майбутнє.
На засіданні Координаційної ради було зазначено, що у 2019 році обсяг
фінансування спільних із НАН України робіт із боку КБ «Південне» становив
понад 10 мільйонів гривень. Прагнуть не залишатись у боргу і академічні
наукові установи НАН України. Зокрема, Координаційна рада у своєму
рішенні рекомендувала, щоб наукова рада Цільової комплексної програми
НАН України з космічних досліджень на 2018–2022 рр. та наукова рада
цільової комплексної програми «Надійність і довговічність матеріалів,
конструкцій, обладнання, споруд» сприяли виділенню фінансування,
необхідного для виконання досліджень за найважливішими напрямами
співпраці Національної академії наук України з КБ «Південне».
Плани-2020: завдання на завтра й на перспективу
В ухваленому Координаційною радою плані спільної науково-технічної
діяльності конструкторського бюро «Південне» і установ НАН України на
2020 рік міститься чимало згрупованих за дев‘ятьма основними тематичними
напрямами різноманітних завдань, які зі зрозумілих причин їхньої кількості
навіть перелічити тут неможливо – тож наведемо лише кілька прикладів.
Зокрема, фахівці КБ «Південне» і науковці Інституту технічної механіки
НАН України і ДКА України розроблятимуть методичне забезпечення для
оцінки керованості ракетних об‘єктів різного призначення на різних ділянках
аеробалістичних траєкторій, а також льотно-технічних характеристик ракет і
програм управління ними.
Фахівці з тих самих двох установ-партнерів займатимуться
математичним моделюванням процесів, які відбуваються у системі живлення
ракетного двигуна і в системі управління рухом верхнього ступеня
створюваної нині у Дніпрі ракети-носія «Циклон-4М».
Спільно
з
ученими
Інституту
проблем
машинобудування
ім. А.М.Підгорного НАН України творці ракетно-космічної техніки
здійснюватимуть розробку методики моделювання теплових процесів, що
відбуваються у бaку, де міститься один із компонентів ракетного палива –
його окислювач (рідкий кисень).
Фахівці науково-інженерного центру «Матеріалообробка вибухом»
Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України та їхні колеги
з одного з підрозділів КБ «Південне» розроблятимуть і виготовлятимуть
дослідні зразки детонуючих подовжених зарядів для маршового
твердопаливного ракетного двигуна.
Науковці з Інституту електронної фізики НАН України, що в Ужгороді,
проводитимуть випробування зразків бортової радіоелектронної апаратури
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супутника YuzhSat-1, створюваного у КБ «Південне», – з метою визначення її
стійкості в умовах впливу космічних випромінювань, які очікуються на
різних навколоземних орбітах.
А в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН
України розроблятимуть та випробовуватимуть елементи дослідних зразків
малогабаритних швидкодіючих датчиків тиску для потреб ракетно-космічної
техніки.
У плані науково-технічного співробітництва – 2020 – не лише завдання,
орієнтовані за їхньою потребою, так би мовити, «на завтра», але й ті, що
спрямовані на більш віддалену перспективу, однак для якої передпроєктні
пророблення здійснюються вже нині, аби мати вагомий заділ на майбутнє.
Один із напрямів таких спільних досліджень фахівців КБ «Південне» і
вчених із різних академічних наукових установ — проведення комплексу
підготовчих робіт щодо створення Місячної промислово-дослідницької бази
(зрозуміло, що для цього буде потрібна широка міжнародна кооперація).
За цим напрямом спільних робіт в Інституті електрозварювання імені
Є. О. Патона НАН України здійснюватимуть варіантне опрацювання
конструктивних рішень щодо перетворюваних оболонкових конструкцій
(тобто таких, які із Землі на Місяць транспортуватимуть у складеному
вигляді, а там розгортатимуть) – для населених службових модулів, з яких
складатиметься майбутня Місячна промислово-дослідницька база.
Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України
планує спільні з КБ «Південне» дослідження, спрямовані на розвиток
технологій водневої енергетики – для її можливого використання у складі
системи енергозабезпечення Місячної бази.
Інститут термоелектрики НАН України та МОН України розроблятиме
сонячні термоелектричні генератори, які будуть здатні виробляти
електроенергію на поверхні Місяця.
А дослідження вчених Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН
України націлено на вивчення впливу на організм людини факторів
космічного польоту і умов перебування на Місяці та розробку
експериментальної моделі створення гіпогравітації (тобто зниженої
гравітації) в наземних умовах: адже, як відомо, сила тяжіння на Місяці у
кілька разів менша, ніж на Землі.
Докладніша інформація
(вгору)
Додаток 6
21.02.2020
Спільне робоче засідання керівництва Національної академії наук
України, Українського союзу промисловців і підприємців та Київської
міської державної адміністрації
19 лютого 2020 року під головуванням першого віце-президента НАН
України академіка Антона Наумовця відбулося спільне робоче засідання
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керівництва Національної академії наук України, Українського союзу
промисловців і підприємців та Київської міської державної адміністрації
щодо інноваційно-індустріального розвитку країни (Національна академія
наук України).
Від Академії участь у зустрічі взяли перший віце-президент НАН
України академік Антон Наумовець, віце-президент НАН України академік
Вячеслав Кошечко, віце-президент НАН України академік Сергій Пирожков,
віце-президент НАН України академік Анатолій Загородній, головний
учений секретар НАН України академік Вячеслав Богданов, академіксекретар Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН
України академік Леонід Лобанов, академік-секретар Відділення фізикотехнічних проблем енергетики НАН України академік Олександр Кириленко,
академік-секретар Відділення хімії НАН України академік Микола Картель,
голова Північно-Східного наукового центру НАН України та МОН України
академік Володимир Семиноженко, заступник директора ДУ «Інститут
економіки та прогнозування НАН України» член-кореспондент Сергій
Кораблін та директор ДУ «Інститут досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України» доктор
економічних наук Борис Маліцький.
Від Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) на зустрічі
були присутні президент УСПП Анатолій Кінах, віце-президент УСПП
Сергій Зімін, віце-президент УСПП Василь Крутов, віце-президент УСПП
Віталій Новицький та радник президента УСПП Микола Тернюк.
Від Київської міської державної адміністрації участь у засіданні взяли
директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА
Вадим Фіоктістов, заступник голови Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації Анатолій Баган та голова Ради директорів
підприємств, установ та організацій м. Києва Олександр Осадчий.
На початку засідання перший віце-президент НАН України академік
Антон Наумовець оголосив вітальне слово від президента НАН України
академіка Бориса Патона. Він зазначив, що встановлення взаємовигідних
зв‘язків наукових установ з промисловими підприємствами, а також участь
науковців та бізнесу у розробленні державної політики у сфері інноваційної
діяльності є важливим спільним завданням. Ця робота має бути спрямована
на запровадження дієвих державних механізмів, які мають стимулювати
інвестицій в інновації. Без цього зростання вітчизняної промисловості
неможливе.
Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій
Кінах у своєму виступі відзначив загрозливу тенденцію деіндустріалізації в
країні. З 2019 року Україна має від‘ємні індекси промислового виробництва.
Серйозну стурбованість викликають темпи і напрями розвитку вітчизняної
економіки. На тлі демографічного спаду суттєво посилюється трудова
міграція. У той же час, в Програмі дій Уряду на п‘ять років відсутня
інноваційно-орієнтована промислова політика, яка містила б чітко визначені
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цілі з підвищення конкурентоспроможності, механізми і джерела
фінансування модернізації та впровадження інновацій у високотехнологічних
секторах. За таких умов розвивати інноваційну економіку неможливо.
Анатолій Кінах наголосив, що усі законодавчі ініціативи, програми і
рішення влади, що стосуються економічної сфери, промисловості, соціальних
напрямків, мають ґрунтуватися на обов‘язковому науковому супроводі.
«Важливо, що за підтримки Національної академії наук ми виходимо на
більш високу якість співпраці як з науковцями, так і представниками влади.
Україна ставить за мету впровадження стратегічних реформ: земельної,
медичної сфери тощо, проте ми не бачимо запиту на використання інтелекту
і напрацювань вчених Академії. Потрібно робити все, щоб ці знання були
задіяні і знаходили вираження в законах і державних програмах», –
підкреслив він.
Перший віце-президент НАН України академік Антон Наумовець
окреслив перспективні напрями можливої співпраці з промисловістю та
бізнесовими структурами. Він розповів про найвагоміші розробки вчених
Академії, які мають велике практичне значення та відіграють важливу роль
для соціально-економічного розвитку держави.
В обговоренні проблем та подальших шляхів співпраці також взяли
участь віце-президент НАН України академік Вячеслав Кошечко, радник
президента УСПП Микола Тернюк та голова Північно-Східного наукового
центру НАН України та МОН України академік Володимир Семиноженко.
У заключному слові академік Антон Наумовець відзначив, що протягом
останніх років Національна академія наук України спільно з Українським
союзом промисловців і підприємців та міською владою Києва зробили
чимало кроків на шляху налагодження дієвих зв‘язків між наукою та
промисловістю.
Але зроблено ще далеко не все. Зокрема, потрібно посилити роботу з
проведення робочих нарад наукових установ з підприємствами з метою
вирішення конкретних виробничих проблем. Також більше уваги потрібно
приділяти виставковим заходам. Важливим завданням є також оптимізація
тематики наукових досліджень і розробок в НАН України у відповідності до
реальних виробничих проблем.
За результатами обговорення учасники засідання визначили
розроблення комплексних механізмів стимулювання інновацій та
рекомендацій для уряду і парламенту щодо промислової політики в державі
спільним завданням науковців і бізнесу. А основні пріоритети спільної
роботи на 2020 р. з реалізації Меморандуму про співробітництво між
Національною академією наук України та Українським союзом промисловців
і підприємців закріплено у підсумковому рішенні робочого засідання.
(вгору)
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Додаток 7
10.03.2020
Ювілейна сесія Загальних зборів НАН України, присвячена 150річчю від дня народження академіка АН УРСР Євгена Оскаровича
Патона
5 березня 2020 року у конференц-залі Інституту електрозварювання
імені Є.О. Патона НАН України відбулась ювілейна сесія Загальних зборів
НАН України, присвячена 150-річчю від дня народження всесвітньо
відомого вченого в галузі мостобудування та зварювання академіка АН
УРСР Євгена Оскаровича Патона (1870-1953) (Національна академія наук
України).
Зі вступним словом виступив перший віце-президент НАН України
академік Антон Наумовець.
«Це людина світової величини, яка зробила величезний внесок в
розвиток людської цивілізації тим, що впровадила нові методи зварювання
матеріалів у різних конструкціях, у транспортних засобах – завдяки цьому
значно пришвидшився науково-технічний прогрес. Якби не було технології,
яку він винайшов напередодні війни, – автоматизованого методу зварювання,
– невідомо, як би закінчилася війна. 150-річчя від дня його народження – це
не лише наше національне свято, свято академіків, а й всього світового
потенціалу, людства», – відзначив академік Антон Наумовець.
Про життєвий та творчий шлях видатного вченого Євгена Оскаровича
Патона розповів академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем
матеріалознавства НАН України академік Леонід Лобанов.
Про визначну роль Є.О. Патона у житті Київського політехнічного
інституту імені Ігоря Сікорського розповів ректор Київського політеху
академік НАН України Михайло Згуровський.
Про суспільне значення творчої спадщини академіка АН УРСР Євгена
Оскаровича Патона розповів радник Президії НАН України академік Олексій
Онищенко.
Всі виступаючі відзначили винаходи та досягнення Євгена Оскаровича
Патона, якими й досі послуговується сучасна наука.
Спогадами про особисті зустрічі з Євгеном Оскаровичем Патоном
поділився перший заступник директора Інституту електрозварювання імені
Є.О. Патона НАН України академік Сергій Кучук-Яценко.
Він відзначив особисті та людські якості Євгена Оскаровича –
цілеспрямованість і наполегливість у досягненні поставленої мети, унікальну
працездатність і організованість, принциповість, порядність, ввічливість,
стриманість, скромність, й доброзичливість та повагу до всіх. І головне –
його захопленість головною справою життя – наукою.
«Це була людина дуже широких поглядів і дуже добре підготовлена у
різних галузях знання – не тільки в техніці. Це дуже самоорганізована і
дисциплінована людина – він вихований в традиціях вчених минулого
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століття, які дуже високо цінували свій авторитет, поведінку, правила
спілкування – це відчувалося в розмовах. Він дуже уважно прислухався до
кожного – від працівника до професора», – відзначив згадує академік Сергій
Кучук-Яценко.
Наприкінці урочистого засідання виступив президент Національної
академік наук України академік Борис Патон. Він подякував всім присутнім
за теплі слова та вшанування пам‘яті свого батька – академіка Євгена
Оскаровича Патона.
(вгору)
Додаток 8
26.02.2020
Відбулось засідання Ради Донецького наукового центру НАН
України і МОН України
21 лютого 2020 року під головуванням голови Донецького наукового
центру НАН України і МОН України, ректора Донбаської державної
машинобудівної академії доктора технічних наук, професора
Віктора Дмитровича Ковальова відбулося засідання Ради Центру,
присвячене розгляду і вирішенню актуальних питань збереження й
розвитку регіональної науки, проблем вимушених переселенців,
розширення взаємодії науки і промислового виробництва на Донеччині,
більш активного залучення академічної науки до процесу навчання на
рівні закладів вищої освіти і середніх шкіл. Також був наданий аналіз
сучасного стану економіки Донбасу і пропозиції для вирішення критичних
проблем (Національна академія наук України).
Засідання
проходило
в
приміщенні
Донбаської
державної
машинобудівної академії (ДДМА) в місті Краматорськ.
Участь у заході взяли директори академічних установ Донецького
наукового центру НАН України і МОН України, ректори закладів вищої
освіти Донецької і Луганської областей, науковці Донеччини. Гостями
засідання були представники Новокраматорського машинобудівного заводу
(НКМЗ):
головний
інженер О.І. Волошин,
начальник
управління
перспективного розвитку, вчений секретар науково-технічної експертної
ради НКМЗ Є.О. Коржов.
Про роботу Інституту економіко-правових досліджень НАН України в
умовах вимушеного переміщення доповів його директор член-кореспондент
НАН України В.А. Устименко. Він відзначив, що, не зважаючи на складні
умови, адміністрації Інституту та колективу науковців вдалося зберегти
творчий потенціал, налагодити плідну роботу, збільшити об‘єми наукової
продукції.
Інститут був першою науковою установою, яка перемістилася з
території непідконтрольної органам державної влади України. При цьому
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було забезпечено великий відсоток наукових працівників, які переїхали
разом із установою на нове місце розташування.
Значно розширилися міжнародні наукові зв‘язки Інституту, практика
стажувань за кордоном, особливо молодих науковців. Увага, яка
приділяється в Інституті молодим дослідникам, дозволила їм отримати
багаточисельні нагороди та визнання їхніх здобутків як в Україні, так і за її
межами, сформувати один із «наймолодших» наукових колективів у системі
НАН України. Доповідач наголосив, що Інститут має стратегію розвитку,
візію майбутнього досліджень на стику економіки і права.
Учасникам засідання також була надана інформація голови Громадської
організації «Асоціація вчених – внутрішньо переміщених осіб» членакореспондента НАН України В.А. Устименка про діяльність асоціації. У
своїй доповіді він відзначив, що в складних обставинах учені-внутрішньо
переміщені особи змогли не тільки адаптуватися, але й об‘єднатися з метою
збереження наукового потенціалу Донецького регіону і країни.
В умовах недосконалості та фрагментарності положень чинної
нормативно-правової бази щодо захисту прав та інтересів вимушених
переселенців асоціація виступає єдиним громадським об‘єднанням, яке
допомагає вченим, що перемістилися з тимчасово окупованої території
України, у вирішенні правових, соціально-економічних та інформаційних
проблем.
З часу створення асоціації її колективу вдалося забезпечити плідну
співпрацю з органами державної влади, місцевого самоврядування,
міжнародними інституціями, громадськими організаціями та іншими
стейкхолдерами з питань внутрішнього переміщення.
Участь керівництва Новокраматорського машинобудівного заводу і їх
доповідь про сучасний стан і перспективи розвитку галузі машинобудування
на прикладі НКМЗ безумовно сприяє поширенню і укріпленню зв'язків
академічної науки і промисловості. Доказом цього є жваве обговорення
питань, порушених у доповіді, вченими академічних інститутів з
представниками заводу, під час яких науковцями були запропоновані два
проекти для спільного впровадження.
Аналіз наслідків руйнівних подій 2014 року для економіки Донецької і
Луганської областей, а також пропозиції для їх подолання були представлені
у виступі керівника відділення проблем соціальної економіки та регіональної
політики Інституту економіки промисловості НАН України В.І. Ляшенка.
Зокрема, з метою об‘єднання зусиль промисловців, підприємців, науковоосвітньої експертної спільноти, представників державного управління та
місцевого самоврядування в справі відновлення економічного потенціалу та
неоіндустріального відродження Донбасу було запропоновано заснувати
Громадську платформу «Індустрія Донбасу – 4.0», ідеологія якої була
представлена на засіданні.
Нагальні питання з організації і проведення акредитації освітніх програм
підготовки магістрів у закладах вищої освіти були висвітлені у доповіді
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першого
проректора
Донбаської
державної
машинобудівної
академії А.М. Фесенка. Він поділився з присутніми досвідом вирішення цих
питань колективом ДДМА.
За результатами роботи засідання Ради ДНЦ одноголосно була прийнята
постанова. Кожне питання порядку денного викликало інтерес в учасників
заходу, тому їх жваве обговорення продовжилось в кулуарах у неформальній
обстановці.
(вгору)
Додаток 9
27.02.2020
Відбулось засідання Ради Південного наукового центру НАН
України і МОН України
21 лютого 2020 року в Одесі під головуванням академіка НАН України
Сергія Андрійовича Андронаті відбулося перше у поточному році
засідання Ради Південного наукового центру (ПНЦ) НАН України і МОН
України (Національна академія наук України).
Під час заходу було розглянуто вкрай важливі для міста Одеси та півдня
України питання про абразійно-зсувну небезпеку північно-західного
узбережжя Чорного моря, а також формування асортименту зернових
культур на півдні України з урахуванням впливу змін клімату.
Доктор
геолого-мінералогічних
наук Євген
Анатолійович
Черкез (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова) у своїй
доповіді надав детальну оцінку сучасному стану і стійкості зсувних схилів в
Одесі, Чорноморську та прилеглому узбережжі, висвітлив динамічні зміни
південного рельєфу, аброзії та осадконакопичення в цих районах північнозахідного узбережжя Чорного моря.
Через посилення антропогенного впливу на геологічне середовище
відбувається активізація зсувних і деформаційних процесів у береговій смузі
моря, що призводить до втрати дорогої прибережної території і ставить під
загрозу безпечну експлуатацію існуючих будівель, портових гідротехнічних,
протизсувних і захисних споруд. Наочним прикладом стала техногенна
катастрофа в Чорноморську, в якому через постійний природний рух грунту,
обумовлений зсувними процесами, було зруйновано 17 приватних будинків
та нависла загроза над низкою багатоквартирних будівель.
На теперішній час існує реальна необхідність в проведенні
комплексного системного вивчення геодинамічного стану берегової зони
північно-західної частини орного моря для розуміння закономірностей змін
природного середовища та місця і ролі у них техногенного фактору.
Рада Південного наукового центру НАН України і МОН України
вирішила підняти перед Кабінетом Міністрів України питання про
необхідність організації такого вивчення для північно-західної частини
Чорного моря, міст Одеси, Чорноморська та інших.
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Член-кореспондент
НАН
України Олександр
Ілліч
Рибалка (Селекційно-генетичний інститут НААН України (м. Одеса)) у
своїй доповіді підкреслив, що у озимої пшениці, як основної харчової
культури, генетична варіабельність її сортів за посухостійкістю надто низька,
відсутній наявний генетичний міжсортовий ресурс поліпшення за стійкістю
до посухи.
Він зазначив, що в Україні має бути державна програма наукових
досліджень глобального потепління та його наслідків у аграрному секторі.
Дослідження Селекційно-генетичного інституту на теперішній час
зосереджені на озимій пшениці, озимому трітікале, озимому голозерному
ячміню, ярому голозерному ячміню. Стратегією досліджень Селекційногенетичного інституту є також підвищення харчової цінності зернових
культур із майбутньою заміною сучасних сортів пшениці на пшеницю із
фіолетовим, синім і чорним зерном, що має поліпшену біологічну цінність.
Унікальний продукт харчування – голозерний ячмінь із синім зерном –
має підвищену антиоксидантну активність, забезпечує захист проти
найнебезпечніщих хвороб століття: серцево-судинних, діабету і раку
внутрішніх органів.
Рада Південного наукового центру вирішила підняти питання перед
Одеською обласною державною адміністрацією про необхідність підтримки
Селекційно-генетичного інституту НААН України у його наукових
дослідженнях та розробки на державному рівні програми вивчення наслідків
глобального потепління в аграрному секторі України.
Під час засідання Рада також затвердила звіт директора Центру
кандидата хімічних наук Олексія Михайловича Хуторного про діяльність у
2019 році, плани роботи Ради, наукових секцій, проблемних комісій і
науково-координаційних рад Миколаївської та Херсонської областей ПНЦ на
2020 рік, а також зміни у складі Ради Центру.
(вгору)
Додаток 10
12.02.2020
ПРО ОГОЛОШЕННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА НАН УКРАЇНИ ТА
ЧЛЕНІВ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Національна академія наук України відповідно до частин 11, 12 статті 17
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», п. 7.4 свого
Статуту повідомляє про проведення виборів президента НАН України та
членів Президії НАН України (першого віце-президента, віце-президентів
НАН України, головного вченого секретаря НАН України, академіківсекретарів відділень НАН України, інших членів Президії) (Національна
академія наук України).
Право висунення кандидата на посаду президента НАН України
належить Президії НАН України, науковим установам НАН України,
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дійсним членам (академікам) НАН України та членам-кореспондентам НАН
України. Кандидатом на посаду президента НАН України може бути особа,
яка є дійсним членом (академіком) НАН України.
Право висунення кандидатур академіків-секретарів відділень належить
вченим радам наукових установ, дійсним членам (академікам) та членамкореспондентам НАН України, які належать до відповідного відділення.
Академіком-секретарем відділення НАН України може бути обрана особа,
яка є дійсним членом (академіком) або членом-кореспондентом НАН
України.
Кандидати на посаду президента НАН України та академіків-секретарів
відділень НАН України мають:
вільно володіти державною мовою;
мати досвід керівної науково-організаційної роботи не менше 10 років.
Не може бути висунута і зареєстрована кандидатом на посаду
президента НАН України та академіка-секретаря відділення НАН України
особа, яка:
за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена
або не знята в установленому законом порядку;
за рішенням суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного
правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду
законної сили;
піддавалася
адміністративному
стягненню
за
корупційне
правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням
суду законної сили.
Висунуті в установленому порядку кандидати на посаду президента
НАН України та академіка-секретаря відділення НАН України протягом
одного місяця від дня оприлюднення цього оголошення подають такі
документи:
подання про висунення у формі рішення Президії НАН України,
рішення вченої ради або загальних зборів (конференції) трудового колективу,
або зборів колективу наукових працівників наукової установи НАН України,
особистого листа дійсного члена (академіка) або члена-кореспондента НАН
України з відповідним мотивуванням; письмову згоду на балотування;
виборчу програму; анкету наукового працівника (особовий листок з обліку
кадрів) з фотографією; автобіографію; список наукових праць; довідку про
відсутність судимості; інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру
осіб, які вчинили корупційні або пов‘язані з корупцією правопорушення;
інформацію (у довільній формі) про подання електронної декларації
кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, за минулий рік; письмову згоду на обробку
персональних даних.
Кандидатові може бути відмовлено в реєстрації у разі:
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виявлення його невідповідності хоча б одній з встановлених вимог;
неподання хоча б одного з визначених документів; подання неправдивих
відомостей; висунення не в установленому порядку.
Документи подаються особисто або надсилаються поштою за адресою:
Президія Національної академії наук України, вул. Володимирська, 54,
кімната 327, Київ, 01601. У разі відправлення документів поштою датою
подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не
розглядаються та повертаються особам, які їх подали.
Довідки за телефонами:
загальні: 234 0707, 235 3055;
відділень НАН України: математики – 239 6540, 239 6558;
інформатики – 234 1046, 239 6541;
механіки – 234 7387, 239 6672;
фізики і астрономії – 234 0651, 239 6565;
наук про Землю – 235 2380, 239 6577;
фізико-технічних проблем матеріалознавства – 234 1914, 239 6504;
фізико-технічних проблем енергетики – 234 7300, 239 6534;
ядерної фізики та енергетики – 239 6532, 239 6756;
хімії – 234 1964, 239 6450;
біохімії, фізіології і молекулярної біології – 234 4799, 239 6539;
загальної біології – 235 2360, 239 6592;
економіки – 234 7716, 239 6646;
історії, філософії та права – 235 7776, 239 6582;
літератури, мови та мистецтвознавства – 235 0981, 239 6547.
ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Це оголошення оприлюднено у газеті «Урядовий кур’єр» від 12 лютого
2020 року № 27.
(вгору)
Додаток 11
19.02.2020
Арабістика в Україні: від Агатангела Кримського до наших днів
На семінарі, який відбувся 18 лютого в НБУВ з ініціативи Інституту
бібліотекознавства в рамках підготовки до відзначення 150-ї річниці від
народин Агатангела
Кримського,
обговорювалися
питання
історії
становлення української арабістики, формування наукових шкіл
(А. Кримський, Т. Кезма, А. Ковалівський, В. Рибалкін), наступності
традицій, концептуальної специфіки напряму на теренах України
(Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського).
Старший
науковий
співробітник
Інституту
бібліотекознавства Володимир Підвойний у вступній доповіді окреслив
тематичні та жанрові горизонти арабістики у межах колекції А.Кримського,
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наголосив на необхідності перегляду арабографічного бібліографічного
контенту, який був сформований у НБУВ ще наприкінці 50-х років ХХ
століття. Нині методологічною проблемою колекційного матеріалу
залишаються перекладознавчі стратегії, питання хронологізації та
групування арабомовних артефактів відомого зібрання України,
реставраційні операції та перевидання раритетів світової арабістики з
колекції вченого.
У обговоренні перспектив уведення колекційного матеріалу в
університетські навчальні програми взяли участь студенти сходознавчих
підрозділів
провідних
університетів
України,
викладачісходознавці Київського національного університету імені Тараса Шевченка –
Ю. Кочержинський, М. Величко, О. Купчик, І. Сівков, дослідник архівних
матеріалів Тауфіка Кезми, старший науковий співробітник Інституту
сходознавства імені А. Ю. Кримського Ю. Петрова.
Арабістичний тематичний сегмент бібліотеки-колекції А.Кримського
формувався відповідно до власних наукових уподобань і творчих пошуків
ученого, визначав специфіку, загальні тенденції колекціонування і
профільність методики формування самого книжкового зібрання. Сприяли
цьому відомі факти з життя А. Кримського – навчання у Лазарєвському
інституті східних мов, стажування в Лівані та Сирії, знайомство й дружні
контакти з елітою світової арабістики, відкриття кабінету арабо-іранської
філології вже на теренах новоствореної Української академії наук у 1918
році.
Як відомо, першими науковими проектами, що принесли вченому
світову славу і міжнародне визнання, були пов‘язані з арабським матеріалом
праці джерелознавчого й аналітичного характеру. У листі до І. Ю.
Крачковського відомий український вчений зазначав, що саме арабістика у
тісному зв‘язку з тюркологією й іраністикою можуть вивести український
гуманітарний матеріал на значно вищий методологічний контекст і нові
науково-дослідницькі горизонти, розкрити нові перспективи для деталізації
історичного процесу, чільного місця України у світових процесах обміну
культурною інформацією і забезпечити перспективність гуманітарних
проектів у майбутньому. Саме А. Кримський ще 100 років тому передбачав
для арабістики особливий статус серед філологічних, історичних та
соціокультурних напрямів.
Концепція виставки раритетів із колекції А. Кримського (твори
провідних орієнталістів ХІХ століття, лексикографічні комплекси з арабської
мови кінця XVIII століття, арабографічні текстові масиви початку ХХ
століття) полягала в ідеї відновлення інформаційного потенціалу зібрання,
актуалізації арабістичного сегменту та пристосування його до новітніх умов
наукової комунікації. Логічна послідовність і поширення набутого
дослідницького досвіду мають здійснюватися з проекцією на молоде
покоління арабістів. Подвижницьке завзяття й натхненна праця вчителів
зможе знайти своє віддзеркалення у діяльності початківців. І бібліотечна
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колекція А. Кримського здатна стати основою для творчих пошуків та
наукового поступу, формування дослідницьких платформ сьогоднішніх
студентів відділень арабської філології. Про це мріяв 100 років тому великий
українець і всесвітньовідомий вчений Агатангел Кримський.
(вгору)
Додаток 12
24.02.2020
Плекаймо мову свою солов’їну
Святкування Міжнародного дня рідної мови на презентаційних
майданчиках НБУВ уже стало традиційним. Цьогоріч заходи були організовані
спільно з відділом соціокультурної діяльності, відділом зарубіжної україніки
НБУВ, Педагогічним музеєм України, Українським мовно-інформаційним
фондом НАНУ, Київським національним університетом імені Тараса
Шевченка та Таврійським національним університетом імені В. І. Вернадського
(Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського).
У вступній промові на відкритті заходу старший науковий
співробітник Інституту
бібліотекознавства
НБУВ Володимир
Підвойний окреслив концепцію виставки-презентації «Підручник з української
мови: від перших букварів до сучасних граматик», яка привернула увагу
учасників дискусійного семінару до «Букваря южнорусского», букварів
Т. Шевченка, П. Куліша, С. Русової, «граматок» М. Гатцука, І. НечуяЛевицького, І. Пухальського (граматка «Ясне Сонечко»), К. Шейковського,
П. Ковалевського,
«Вправ
письменних»
В. Онисиміва,
підручників
В. Коцовського та І. Огоновського, Б. Грінченка, О. Базилевича, Є. Тимченка,
посібників із вивчення української мови, які використовувалися на теренах
України у 20-30 роках ХХ століття.
Особливе зацікавлення викликала віртуальна колекція букварів і читанок,
виданих за межами України, які зібрала старший науковий співробітник
НБУВ Наталія Солонська.
Студенти-філологи КНУ імені Тараса Шевченка Ольга Луценко, Наталя
Дубінчук, Катерина Костюкова продемонстрували погляд молоді на
функціонування української мови на теренах України та за її межами,
оприлюднили презентацію «Українська мова у світі», в якій засвідчили
непідробне зацікавлення українськими мовними традиціями серед світової
спільноти.
Директор Українського мовно-інформаційного фонду, академік НАН
України Володимир Широков у своїй промові розкрив специфіку
функціонування української мови в сучасних соціокультурних та інформаційнокомунікативних умовах, її місце у проблемі штучного інтелекту й
антропологічних вимірів.
Академічний погляд на соціолінгвістичну статусність української мови
прозвучав у виступі заступника директора Інституту мовознавства імені О.О.
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Потебні Олександра Скопненка. Специфіку функціонування української мови
на теренах Криму окреслила завідувачка кафедри слов‘янських мов
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Олена
Попова. Деталізований історико-функціональний огляд розвитку букварства та
підручникарства на теренах України був зроблений у виступах викладачів
кафедри української мови та прикладної лінгвістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка професора Оксани Ніки та доцента Оксани
Мацько.
Директор Педагогічного музею України Олександр Міхно зупинився на
історії формування «букварного» дискурсу в Україні, звернув увагу учасників
заходу на рекордсмена серед українських букварів – букварик Лідії Деполович.
Озвучена на семінарі наукова тематика проілюструвала, що студентська
молодь із зацікавленням досліджує підручникову спадщину української
культури. Адже мірилом успішності збереження традицій і розвитку мови є не
лише реанімація культурного спадку, а й активна позиція кожного українця,
щоденна копітка робота заради розвитку нашої солов‘їної і завжди рідної мови.
Читайте також: Збереження мовного розмаїття
(вгору)
Додаток 13
04.03.2020
Український нейроконкурс (АНОНС)
Розпочалася реєстрація учасників Українського нейроконкурсу –
змагання серед школярів у галузі знань із нейронаук. Відбірковий етап
змагання відбудеться 15 березня 2020 року (Національна академія наук
України).
Це змагання серед школярів у галузі знань з нейронаук. Він є офіційним
регіональним етапом Міжнародого конкурсу International Brain Bee
Competition, заснованого доктором Норбертом Мислінським з Університету
Меріленд (США). Метою змагання є зацікавлення молоді у вивченні
принципів організації і роботи головного мозку, основ формування психіки
людини, причин виникнення головних неврологічних хвороб та шляхів їхньої
корекції.
Цьогорічний національний конкурс в Україні відбудеться у два етапи.
Перший – відбірковий – буде організовано 15 березня 2017 року (під час
Всесвітнього тижня мозку) шляхом тестування через Інтернет. Завдання
включають запитання про будову та функції головних складових нервової
системи, причини та шляхи корекції поширених нервових хвороб, тощо.
Переможці відбіркового туру запрошуються на фінал змагання, що
проходить у провідному науково-дослідному центрі в галузі нейронаук –
Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця Національної академії наук України
в Києві. Тут учні повинні продемонструвати не тільки теоретичні знання, а й
ідентифікувати нервові структури на анатомічних та гістологічних
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препаратах. Фінал відбувається виключно англійською мовою. Визначений
національний чемпіон зможе представити Україну на Міжнародному
змаганні International Brain Bee. У 2019 році воно відбулося в Кореї під час
Конгресу Міжнародної організації вивчення мозку (IBRO), де країну гідно
представив
випускник
Українського
медичного
ліцею
НМУ
ім. О. Богомольця, студент КНУ імені Тараса Шевченка Ігор Ареф'єв.
Український нейроконкурс відбудеться за підтримки Українського
товариства нейронаук
і Національного центру «Мала академія наук
України». У 2017-2019 роках проведення конкурсу отримало часткову
фінансову допомогу від FENS та SfN (grant for Kiev Chapter). У 2019-20 роках
змагання підтримано Науковим Товариством Шевченка (США).
Координатор національного конкурсу в Україні – старший науковий
співробітник Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
кандидат біологічних наук Андрій Чернінський.
До участі в нейроконкурсі запрошуються старшокласники всіх регіонів
України.
Сторінка конкурсу у Facebook
Докладніша інформація
(вгору)
Додаток 14
28.02.2020
КПІшні проєкти зацікавили Державне космічне агентство України
У Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського
обговорили можливості спільних проєктів з Державним космічним
агентством України (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).
Про це йшлося на зустрічі голови Держкосмосу Володимира Усова та
завідувача відділу Головного департаменту з питань національної безпеки та
оборони Офісу Президента України Сергія Тихонова з керівництвом
університету.
«У нас є достойні проєкти, які ми представили голові космічної агенції.
Він зацікавився ними, тож маємо надію на підтримку держави в реалізації
того, що ми можемо зробити спільно. Сподіваємося, коли ця робота
розпочнеться, наша сучасна база стане дійсно сучасною – вона буде
оновлюватись. Ми маємо здобутки, які вселяють оптимізм», – коментує
заступник проректора з наукової роботи Юрій Сидоренко.
У Державному космічному агентстві також упевнені, що співпраця з
КПІ виведе аерокосмічну галузь на якісно новий рівень.
«Наша стратегія – створити екосистему, в якій буде місце і
промисловості, і стартапам, і академічним колам, щоб можна було створити
максимально ефективну внутрішню корпорацію між університетами,
компаніями і державною агенцією. Тому наша мета – перейти від покоління
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технологій, які були розроблені багато років тому, до нового типу
технологій, щоб країна стала конкурентною на світовому рівні. Для цього
необхідна співпраця з КПІ. У декількох пріоритетних проєктах, що є
базовими для програми, КПІ буде залучений якнайширше. У КПІ – фокус на
найновіші інноваційні розробки в аерокосмічній сфері супутників. Це
високий світовий рівень, якого ми ще не бачили в інших університетах», –
наголосив голова Держкосмосу Володимир Усов.
Співробітництво держави з інженерними талантами країни й тяжіння до
сучасних технологій – запорука розвитку космічної галузі. За словами
ректора КПІ Михайла Згуровського, застосування правильної стратегії дає
українському космосу всі шанси повторити успіх NASA.
Серед спільних планів розвитку аерокосмічної галузі:
– створення наносупутника дистанційного зондування Землі PolyITAN3-PUT спільно з Познанським університетом технологій;
– створення українсько-китайської лабораторії досліджень і технологій в
космічній сфері КПІ спільно з Північно-Західним політехнічним
університетом КНР;
– пропозиція від Держкосмосу України щодо співпраці із Сербським
технічним університетом у створенні спільних наносупутників;
– проєкт «Розподілений супутник» сумісно з Польщею (прогресивний
вид супутників, у яких вихід з ладу однієї частини апарату не впливає на всі
інші);
– розроблення уніфікованого наносупутника формату CubeSat для
моніторингу радіаційної ситуації та космічної погоди у близькому космосі
спільно з інститутами НАН України;
– дальша робота над створенням вітчизняного Супутникового
угруповання дистанційного зондування Землі.
(вгору)
Додаток 15
20.02.2020
Українське Дунайське пароплавство впроваджує нові технології, Владислав Криклій
Українське Дунайське пароплавство впроваджує нові технології. Між
ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» та Національним технічним
університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» укладений договір на дослідницько-промислову апробацію
обладнання та технології зі зварювання корпусних деталей суден шляхом
ультразвукової ударної обробки (УЗУО). Також передбачається проведення
спільних промислових випробувань і досліджень інших нових технологій та
обладнання, підготовка інженерних кадрів. Застосування технології УЗУО
дозволяє запобіганням появи тріщин, втоми та руйнування корпусів і зварних
конструкцій суден. Цю технологію успішно застосовують всесвітньо відомі
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суднобудівельні компанії: Hundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries
та Daewoo Shipbuiding&Marine Engineering (Урядовий портал).
Впровадження ультразвукової ударної обробки в інженерію металевих
поверхонь дозволить підвищити довговічність робочих деталей та вузлів із
конструкційних легких сплавів, здійснювати відновлення пошкоджених
поверхонь. Це дозволить збільшити термін служби устаткування в
суднобудуванні та ремонті. Економічний ефект від впровадження технології
значно перевищуватиме витрати за рахунок об'єднання декількох стадій
виробництва. Також важливо, що за екологічністю, ресурсоємністю та
енергетичними витратами технологія УЗУО відповідає європейським
стандартам.
«Українська транспортна інфраструктура відкрита для інвестицій та
інновацій. Інфраструктурні об'єкти створюються на тривалий час. Тому
впроваджувані технології мають бути сучасними. Зокрема, розвиток
морського і річкового флоту, вітчизняне суднобудування має враховувати
найкращі світові практики та досягнення. Міністерство інфраструктури
України сприяє розвитку співпраці між навчальними та науково-дослідними
установами і підприємствами інфраструктурної галузі. Така синергія дає
найкращий результат для економіки Української держави», – заявив Міністр
інфраструктури України Владислав Криклій.
Керівник ПрАТ «УДП» Олексій Хомяков повідомив, що передбачається
проведення спільних з КПІ ім. Ігоря Сікорського промислових випробувань
нових технологій і обладнання, консультативної допомоги в проведенні
пошукових досліджень і практики, обмін досвідом і підготовка інженерних
кадрів. Пароплавство також може виступати в якості роботодавця для
випускників.
(вгору)
Додаток 16
14.02.2020
Профіль установи – більш ніж візитівка
У наш час точне представлення здобутків установи важливе для
коректної оцінки її діяльності, формування стратегії розвитку та нових
міжнародних зв‘язків. Варіації назв організацій при наведенні їх авторами в
мережі стали проблемою коректного визначення досягнень наукових
установ. Окрім історичного обґрунтування, автори часто самі перекладають
назви, втрачаючи точність і визначеність, зустрічається транслітерація
абревіатури з української назви, тож науковець або фонд, що оцінює
установу, не має часу, ресурсів, щоб відшукати всі варіанти. І через це
знаходить лише невелику частину публікацій. Це може викривити
сприйняття установи, призвести до відмови у вигідному партнерстві
(Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського).
Що таке профіль установи, яка процедура його створення, що
може бути в ньому представлене, які показники публікаційної діяльності
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можна отримати й проаналізувати, як зібрати разом усі варіації назв
установи, оформити заявку на створення профілю? Ці теми було висвітлено
протягом семінару, присвяченого роботі з наукометричною базою Web of
Science «Профіль установи у Web of Science: функції, можливості,
створення, корегування», для співробітників НАН України, призначених
відповідальними за профілі установ.
Семінар, якій відбувся 13 лютого в приміщенні Національної бібліотеки
імені В. І. Вернадського, було проведено експертом з інформаційноаналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics, науковим
співробітником відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної
біології і генетики НАН України кандидатом біологічних наук Іриною
Тихонковою. «Типова складність, про яку часто запитують науковці, – те,
що вони не можуть знайти в базі робіт за своєю темою, – зазначила Ірина
Тихонкова. – Платформа Web of Science Core Collection може
працювати вісьмома мовами, – до речі, до бази додано майже 18 тис.
документів українською мовою, – проте первинна індексація здійснюється
лише англійською. Отже, треба коректно писати назви, терміни, прізвища.
Краще використовувати інструменти для розширеного пошуку: фільтри,
ключові слова. В базі більше 200 тематичних категорій, знайти можна статті
за будь-якою спеціальністю».
Протягом семінару в НБУВ, де були присутні й спеціалісти нашої
установи, обговорено численні нагальні питання слухачів: як коректно
створити фаховий профіль, як оперативно вносити до нього зміни, зокрема –
як додати окрему публікацію, які показники можливо отримати, як їх
використовувати при плануванні роботи тощо.
Довідково: Web of Science – одна з найбільших у світі наукометричних
баз даних наукових публікацій. Це – вікно до глобального світу для кожного
сучасного науковця. Web of Science (Web of Science Core Collection) – це
реферативна наукометрична база даних, що надає доступ до бібліографічних
даних наукових публікацій з найбільш значимих у науковому світі
періодичних видань, книг та матеріалів наукових конференцій. Також WoS
відображає цитованість публікацій, що дозволяє дізнатися актуальність тієї
чи іншої роботи та оцінити її вплив на наукову спільноту. Web of Science
дозволяє визначити пошук за ключовими словами, за окремим автором або за
організацією (університетом). Результат пошуку за цими критеріями
дозволяє оцінити загальну кількість публікацій, кількість цитувань та інші
показники. Web of Science охоплює матеріали з природничих, технічних,
біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва. Центральна частина
платформи Web of Science Core Collection включає в себе понад 21 тис.
провідних журналів світу, у тому числі майже два десятки українських
наукових журналів. Загалом реферативна база Web of Science налічує понад
230 тисяч видань – це 150 млн. документів.
(вгору)
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Додаток 17
03.02.2020
Ульянова Н., засновник і керуючий партнер UNA PARTNERS, віцепрезидент Асоціації платників податків України, автор проекту Level UP
Ukraine
Потрійна спіраль: держава, бізнес і наука. Як з маленької компанії
виростити лідера технологій
Поки що найкоротший шлях до успіху – це відправити нову технологію
в Кремнієву долину, де її допрацюють місцеві фахівці. Як Україні відійти від
аутсорсингової моделі? (НВ Бізнес).
Інновації представляються практично нескінченним джерелом
економічного зростання. У той же час екосистема розвитку інновацій
передбачає взаємодію всіх сегментів економіки в особі держави, бізнесу і
суспільства, а також наявність стратегічного бачення.
Механізми взаємодії між бізнесом, владою і науковим середовищем, між
ключовими елементами інноваційної системи будь-якої країни, одним
з перших описав професор Генрі Іцковіц у своїй книзі «Потрійна спіраль.
Університети-підприємства-держава.
Інновації
в
дії» (2010 рік).
«Потрійна спіраль» – динамічна концепція, яка регулярно оновлюється і
доповнюється новими знаннями та підходами.
Зростання ролі дослідних інститутів – тренд трансформації розробки і
впровадження інновацій. В межах університетської роботи народжується все
більше міждисциплінарних напрямів, які формують потенціал майбутніх
інновацій. В умовах інформаційного суспільства ВНЗ не просто виконують
функції навчальної структури, а й фокусуються на капіталізації знань.
Модель «потрійної спіралі» передбачає, що саме університети є центрами, які
створюють нові технології і модель їх капіталізації.
Один із способів створення якісних сучасних університетів –
концентрація ресурсів через злиття навчальних закладів. Таким шляхом
пішов Китай, який перетворюється на найбільшу економіку світу і місце
притягнення капіталів, передових технологій, людських ресурсів. При цьому
Китай вміло залучає свою зарубіжну діаспору для залучення сучасних
технологій.
Так, китайські студенти привозять нові ідеї і розробки на батьківщину,
допрацьовують і переводять їх на комерційні рейки у себе вдома.
Геополітичні конкуренти Китаю, чиї студенти навчаються по всьому світу,
нерідко звинувачують його в промисловому шпигунстві, що, тим не менш,
не впливає на темпи технологічного переозброєння Піднебесної.
Для менш розвинутих країн проблема полягає не в тому, як винайти
нову технологію або відкрити новий бізнес-інкубатор – зараз практично всі
навчилися це робити. Принципове питання в іншому: як з маленької
компанії виростити світового лідера технологій? Поки що найкоротший
шлях до успіху – це відправити нову технологію звідки-небудь в Кремнієву
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долину, де її допрацюють місцеві фахівці. Але потім ця технологія перейде
до великих американських корпорацій, які забезпечать становлення нового
продукту.
Цікавий досвід Швеції, де підприємницька екосистема працює
з концептом «потрійної спіралі». Найбільш яскравою ілюстрацією вдалого
діалогу між державою, бізнесом і науковим співтовариством став район
Стокгольма Чіста, який ще називають «другою Кремнієвою долиною». Чіста,
другий за величиною в світі ІКТ-кластер (кластер у сфері інформаційнокомунікаційних технологій), є результатом спільної роботи трьох головних
гравців.
А саме –
керівників
провідних
компаній (IBM, Ericsson),
представників наукових кіл (президента Королівського технологічного
інституту
і
Стокгольмського
інституту)
і
державних
діячів (зокремаградоначальника Стокгольма).
Завдяки взаємодії в межах «потрійної спіралі» держава виділяє значні
кошти на ті наукові дослідження, яких зараз потребує економіка. Таким
чином в одній точці сходяться знання і вміння вчених і потреби держави.
Наприклад,
один
з найстаріших
скандинавських
університетів –
Королівський технологічний інститут – запустив програму Viable Cities. Її
мета – розроблення стійких урбаністичних рішень з використанням останніх
розробок вчених.
Подібний досвід може бути відтворений в Україні. Книга, яку написав
професор Іцковіц, – це своєрідна дорожня карта для влади, бізнесу
та академічної спільноти України, де вказано механізм переходу на
інноваційну платформу розвитку.
Є два підходи – ресурсний і інституційний. При першому
все «заливають» фінансами, а потім чекають, чи зародиться на цьому грунті
щось інноваційне. Однак для України в її нинішньому фінансовоекономічному стані більш актуальний інституційний підхід, при якому
створюють рівні прозорі умови для всього суспільства. «Потрійна спіраль» –
це саме інституційний підхід. Розвиток і зміцнення інститутів: приватної
власності, інтелектуального права, парламентаризму, державної служби,
судочинства, цивільного суспільства, експертного співтовариства – всього
того, що є соціальним запитом суспільства. А ще – гідне фінансування
академічної та прикладної науки, системи освіти та інноваційного сектора
в обсягах, які становлять не менше 5 % валового продукту.
Конкурентною перевагою української економіки є IT-сектор, кадри для
якого готують вітчизняні університети. Інтелектуальні ресурси України
в сфері IT затребувані у всьому світі. Однак Україні слід відходити від
аутсорсингової моделі і переорієнтуватися на виробництво товарів, які
будуть затребувані і всередині України, і за її межами. Наступним кроком
має бути створення екосистеми стартапів, яка стане «точкою збирання»
як для вітчизняних, так і для зарубіжних IT-підприємців. Цим шляхом пішов
Сінгапур, Ізраїль і цілий ряд світових мегаполісів, де IT-сектор є одним
з ключових драйверів зростання економіки. В цьому випадку важлива роль
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держави, яка, наприклад, зможе надати замовлення українським
програмістам на розроблення програмного забезпечення для державного
сектора.
Зауважимо, що такі українські стартапи, як Augmented Pixels, Petcube,
La Metric, Grammarly, Kwambio, стали широко відомі за межами країни. Для
чиновників, відповідальних за інвестиційну політику України, досвід
залучення фінансування в успішні українські стартапи може лягти в основу
нової інвестиційної стратегії держави.
При цьому не варто робити ставку виключно на іноземних інвесторів,
слід активніше використовувати внутрішній інвестиційний ресурс у вигляді
заощаджень населення, обсяг яких оцінюється в $50−80 млрд. Ці гроші
не беруть
участі
в процесі
створення
товарів
і
послуг,
а лежать «мертвимвантажем» під подушками у громадян. Державі слід
створити умови для становлення інститутів спільного інвестування, через які
можна перезапустити вітчизняну економіку, використовуючи механізм
кредитного мультиплікатора.
(вгору)
Додаток 18
04.03.2020
Перші серед найкращих
Життю та науковій творчості яскравих представників відомої
шляхетної династії Патонів – академіків Євгена Оскаровича та Бориса
Євгеновича – присвячено документальний фільм «Патони та КПІ»,
знятий у Національному технічному університеті України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ) (Національна
академія наук України).
Євген Оскарович Патон народився 1870 року у дворянській родині. Його
батько – Оскар Петрович Патон – у той час працював консулом Російської
імперії в Ніцці. Його дід був генералом і уславився у французько-російській
війні 1812 року. Загалом, династія Патонів служила державі вже кілька
століть. Виявом особливої поваги до родини можна вважати той факт, що
хрещеним батьком новонародженого Євгена став великий князь В‘ячеслав
Романов.
У сім‘ї Патонів панував культ праці й освіти. 24-річним Євген закінчив
Дрезденський технічний університет, однак іноземний диплом не давав йому
права викладати й обіймати державні посади в Російській імперії. Тому
молодий фахівець мусив підтвердити свою кваліфікацію. Він написав
імператорові листа з проханням дозволити йому перескласти іспити на
батьківщині й отримав позитивну відповідь. Закінчивши Петербурзький
інститут інженерів шляхів сполучення, Євген Патон працював спершу в
Петербурзі, згодом – у Москві, а 1904 року переїхав на запрошення до Києва:
нещодавно у місті запрацював політехнічний інститут, якому потрібні були
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викладачі. «У квітні 1905 року, – розповідає завідувач відділу історія КПІ
Державного політехнічного музею при КПІ Віталій Татарчук, – Євген
Оскарович очолив у КПІ кафедру мостобудування, а за рік йому
запропонували стати деканом інженерного відділення. Він сам відзначав, що
в організації цього відділення не було ладу, оскільки ані система навчання,
ані система практики, ані система оцінювання не були чітко впорядковані.
Все це Євгенові Оскаровичу вдалось організувати як слід».
Професорові Патону був властивий особливий стиль викладання. За
словами старшого наукового співробітника відділу плазмово-шлакової
металургії Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України
кандидата технічних наук Олександра Корнієнка, Євген Оскарович брав
замовлення на виконання певних робіт, активно залучаючи до цього своїх
студентів. «Він був дуже пунктуальний, принциповий та суворий. Сам мав
глибокі знання і того ж вимагав від студентів», – підкреслює Олександр
Корнієнко. «Євген Оскарович не практикував екзаменаційну систему, за
якою студент відповідає на запитання з витягнутого ним білета, – продовжує
Віталій Татарчук. – Зазвичай за день він приймав іспит щонайбільше у
п‘ятьох студентів, причому цей іспит подеколи міг тривати до семи годин.
Професор вимагав знань не з окремих питань, а з усього навчального курсу».
Родина Патонів мешкала у будинку для викладачів на території КПІ.
Саме там народилися двоє синів професора – Володимир і Борис. Євген
Оскарович і приділяв увагу вихованню дітей, і суттєво прогресував як
науковець та викладач, ставши, врешті-решт, найкращими у своїй галузі.
«Євген Оскарович започаткував у КПІ секцію мостобудування, пізніше –
кафедру. Саме йому КПІ завдячує створенням Інженерного музею –
прообразу нинішнього Державного політехнічного музею», – зауважує
ректор КПІ академік Михайло Згуровський.
У Києві Є.О. Патон збудував низку мостів, перший з яких – пішохідний,
більш відомий як Міст закоханих. 1920 року поляки, відступаючи, підірвали
Миколаївський ланцюговий міст через Дніпро. Було вирішено його не
відновлювати, а збудувати замість нього цілком іншу споруду. За справу
знову взявся Євген Оскарович. «Металу для нового мосту не було. Тож
батько домігся, щоб із річкового дна підняли металеві рештки, з яких потім
на київських заводах зібрали мостові конструкції. Відкриття нового мосту
відбулось у 1925 році. Це була дуже урочиста подія, грали духові оркестри.
Ми з батьком проїхалися мостом на трамваї. Спогад про це зберігся на все
життя», – говорить син великого вченого, Президент НАН України академік
Борис Патон.
За три роки під час випробування мосту на Київщині Євген Патон
ознайомився з методом дугового електрозварювання й у нього народилась
ідея застосувати цю перспективну технологію в мостобудуванні. Вчений був
переконаний, що зварна конструкція міцніша, ніж клепана. «Коли Євген
Оскарович Патон почав працювати зі зварюванням, у СРСР і в світі воно
було, скажімо так, радше мистецтвом, ніж промислово відпрацьованою
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технологією, – коментує доцент кафедри зварювального виробництва КПІ
кандидат технічних наук Олексій Сливінський. – Очолюючи кафедру
мостобудування КПІ, він дуже швидко збагнув, що для виготовлення
відповідальних, несучих конструкцій зварювання – як процес одержання
нероз‘ємного з‘єднання – значно перспективніше порівняно з клепаним
з‘єднанням, яке тоді широко використовувалося для подібних виробів».
Саме з ініціативи Євгена Патона в КПІ стали готувати зварювальників.
«Євген Оскарович довів необхідність започаткування цього напряму в КПІ. І
1935 року було ухвалено рішення про створення у Київській Політехніці
кафедри зварювального виробництва, – розповідає нинішній завідувач цієї
кафедри доктор технічних наук, професор Віктор Квасницький. – Діє вона з
1936 року. Є.О. Патон став першим її завідувачем і очолював її до 1938
року». Згодом, при Академії наук УРСР учений створив лабораторію
електрозварювання, на базі якої за кілька років постав академічний Інститут
електрозварювання (нині – Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона
НАН України).
Київ потроху розширював свої межі, до нього було приєднано кілька
навколишніх селищ, у тому числі на Лівому березі. Постала необхідність
спорудження нового шляхопроводу через Дніпро – і в Євгена Оскаровича
виникла ідея перекинути через річку суцільнозварний міст завдовжки 1,5 км,
тобто довший за Хрещатик. Попри те, що скептики вважали цю ідею
божевільною, вчений не полишав її, однак утілити мрію в життя завадила
Друга світова війна.
22 червня 1941 року молодший син академіка Борис діставався до КПІ –
на захист дипломних проєктів. «Зранку почалось бомбардування, під яке ми з
однокурсниками потрапили. Ми були тоді настільки недосвідченими, що
ховалися від нього в підворіттях. Але, слава Богу, вцілили і захистили свої
дипломні проєкти», – згадує Борис Євгенович і додає: «Я з пелюшок жив у
КПІ, тому і вступити хотілося тільки туди. Не жалкую, що обрав його. Дуже
вдячний КПІ за те, що він продовжує традиції, закладені ще в дореволюційні
часи».
Борис Патон був сумлінним і здібним студентом. «Він був дуже
допитливим і надзвичайно ґрунтовно готувався до занять із головних
дисциплін, – говорить Михайло Згуровський. – Наприклад, перед складанням
іспиту з нарисної геометрії розв‘язав до 600 задач». «Мені подобалися
техніка й інженерна справа, – додає Борис Євгенович, – а от із суспільними
науками не складалося: на третьому курсі з усіх предметів мав «п‘ятірки» і
тільки з марксизму-ленінізму – «двійку». Звичайно, мені довелось його
вивчити, проте диплома з відзнакою не отримав».
1941 року Інститут електрозварювання разом зі співробітниками й
обладнанням евакуювали до Нижнього Тагіла, туди ж переїхала родина
Патонів. На фронті катастрофічно бракувало танків, адже зварювати броню
вручну могли тільки досвідчені фахівці (до того ж, ручне зварювання було
дуже повільним), а на заводах у тилу залишилися переважно жінки та діти.
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Тож цехи були завалені необробленими заготовками. Проаналізувавши
проблему, Євген Патон створив перший у світі апарат швидкісного
зварювання броні, запропонувавши замінити ручне зварювання
автоматичним. Однак, за словами Олександра Корнієнка, керівництво заводу
остерігалося впроваджувати нову технологію, щоб не зірвати виробництво
танків за умов воєнного часу й не отримати, таким чином, звинувачення в
саботажі. Тому автор розробки вирішив провести експеримент, який наочно
довів би її переваги: два борти танку зварили за різними технологіями й по
черзі обстріляли з важкої зброї. В результаті броня борту, звареного вручну,
сильно тріснула, а на автоматично звареній частині майже не постраждала.
Після цього таки було ухвалено рішення щодо застосування технології
швидкісного автоматичного зварювання під флюсом не тільки на
«Уралвагозаводі» в Нижньому Тагілі, де Євген Оскарович працював в
евакуації, а й на десятках інших радянських заводів, які працювали для
потреб оборони та виробляли не тільки танки, а й літаки, снаряди тощо. «Що
це дало? Швидкість зварювання зросла вдесятеро, а керувати автоматами
могли навіть діти – потрібно було тільки натискати кнопки «Пуск» і «Стоп»»,
– зазначає Олександр Корнієнко. «Завдяки цьому обсяги виробництва танків
Т-34 на «Уралвагонзаводі» сягнули рекордного показника – 35 бойових
машин на добу», – наголошує Борис Патон.
Як вважає Олександр Корнієнко, Інститут електрозварювання зробив
великий внесок у перемогу: «Євген Оскарович першим з українських
академіків отримав звання Героя Соціалістичної Праці та Сталінську премію.
Під час репресій в Інституті ніхто не постраждав, бо його директора дуже
шанували». Академік Євген Патон був досить суворим і вимогливим до
підлеглих, але, водночас, уважним і справедливим керівником. «Батько був
чесною, справедливою і доброю людиною. Якщо міг – допомагав іншим і в
житті, і в роботі», – зауважує академік Борис Патон. Як згадує колишній
співробітник Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України
Аркадій Потап‘євський, Євген Оскарович, приїжджаючи на роботу, оглядав
приміщення та гаражі, обходив цехи, спілкувався з підлеглими, цікавився
їхніми дослідженнями, бажав успіху.
Символом української столиці та вінцем творчості великого вченого
став названий згодом на його честь унікальний суцільнозварний міст через
Дніпро, ідею спорудження якого Євген Патон виношував досить довго і в
якому поєднав дві головні справи свого життя – мостобудування й
електрозварювання. «На той час його революційна технологія, що не мала
аналогів у світі, була, за нинішніми мірками, чимось на кшталт «Тесли» Ілона
Маска», – говорить Олексій Сливінський. «За спогадами, Євген Оскарович до
останнього ходив – уже з паличкою – спостерігати за роботами і
стверджував, що цей міст стане вершиною його діяльності», – додає Віталій
Татарчук. На жаль, до відкриття мосту академік не дожив три місяці, тож
першим по новому шляхопроводу проїхав його молодший син Борис, який
продовжив батькову справу і примножив його здобутки.
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Академік Борис Євгенович Патон, котрий від 1962 року очолює
Національну академію наук України, висловив низку слушних пропозицій
щодо розширення сфер застосування зварювальних технологій, зокрема в
космосі. «Радянські космонавти Світлана Савицька та Володимир
Джанібеков із застосуванням створеного в Інституті електрозварювання
обладнання протягом 3,5 годин виконували у відкритому космосі
зварювання, різання, паяння, нанесення покриттів», – розповідає академіксекретар Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН
України, заступник директора Інституту електрозварювання імені Є.О.
Патона НАН України академік Леонід Лобанов. «Ідею зварювання в космосі
підтримав Сергій Павлович Корольов, – продовжує академік Борис Патон. –
Повторити цей експеримент досі нікому не вдалося. Технологією дуже
цікавились американці, навіть уклали з нами угоду, готувались, але, врештірешт, відмовилися від задуму – побоювалися, що все може закінчитися
трагічно».
З ініціативи Бориса Євгеновича розпочалися дослідження за ще одним
перспективним напрямом, а саме – застосування технологій зварювання в
медицині, зокрема для зварювання м‘яких живих тканин. «Було здійснено
десятки тисяч експериментів. На сьогодні такі операції виконуються в більш
ніж ста клініках України. Використання нашої технології та обладнання, в
якому її втілено, дає змогу різко зменшити крововтрати і кількість
ускладнень, а також удвічі-втричі скоротити тривалість операції», –
наголошує завідувач відділу зварювання та споріднених технологій в
медицині та екології Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН
України доктор технічних наук Георгій Маринський.
Під керівництвом академіка Бориса Патона в Інституті було також
успішно
застосовано
3D-технологію
вирощування
великих
циліндричноподібних монокристалів вольфраму, діаметр найбільшого з яких
сягнув 85 мм. «Для цього потрібне спеціальне обладнання, дзеркала для
надвеликих лазерів, круглі тиглі для вирощування екзотичних монокристалів.
У світі немає аналогів такої технології, зараз ми – єдині, хто має змогу
вирощувати такі великі монокристали», – зазначає завідувач відділу
плазмово-шлакової металургії Інституту електрозварювання імені Є.О.
Патона НАН України член-кореспондент НАН України Віктор Шаповалов.
«Борис Євгенович – унікальна людина, дійсно видатний учений і
надзвичайно талановитий організатор науки, а також педагог, який виховав
відому в усьому світі наукову школу – патонівську. Він є прикладом для
багатьох дослідників і, безумовно, ввійде в історію науки та історію
України», – вважає академік Леонід Лобанов.
Відеозапис стрічки доступний за посиланням: https://youtu.be/T_quiWO4vIM
(вгору)
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Додаток 19
06.02.2020
Академія крізь роки: сторінки історії та визначні постаті
Коли і як розпочалась історія Національної академії наук України?
Як перші академіки підтримували діяльність вищої наукової організації
держави в умовах зміни політичних режимів і, пізніше, за радянських
часів? У чому полягає унікальність електронного архіву Михайла
Грушевського? Про це в ефірі програми «Наука ХХІ» (спільний проєкт
Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій і
Парламентського телеканалу «Рада», ведуча – Галина Ткаченко)
розповіла провідний науковий співробітник відділу історії України 20–30-х
років ХХ століття Інституту історії України НАН України кандидат
історичних наук Оксана Юркова (Національна академія наук України).
У 2019 році Національній академії наук виповнився 101 рік. За словами
Оксани Юркової, щодо того, яку дату заснування Академії слід вважати
правильною, існує щонайменше три точки зору. «За основною версією, її
було засновано 14 листопада 1918 року, коли гетьман Павло Скоропадський
підписав відповідний закон. За кілька днів він був опублікований в
офіційному органі Української Держави – «Державному віснику».
Правознавці наполягають, що формально історія Академії бере початок 1
листопада, як і передбачено першою статтею цього закону. Дехто ж вважає
точкою відліку 27 листопада 1918 року, коли призначені гетьманом
академіки зібралися на своє перше установче засідання (Спільне зібрання) й
обрали президентом тоді ще Української академії наук (УАН) академіка
Володимира Вернадського. У радянський період була поширена ще інша,
четверта, дата – 11 лютого 1919 року: того дня Академія отримала від
більшовиків своє перше приміщення – будівлю колишнього пансіонату
графині Левашової, де досі розміщується Президія НАН України. До того
часу академіки проводили зібрання «у приймах» – перше з них відбулося в
будівлі Українського наукового товариства у Києві, а працювали
співробітники Академії і зовсім розпорошено – в лабораторіях і аудиторіях
Університету Святого Володимира [нині – Київський національний
університет імені Тараса Шевченка], Київського політехнічного інституту
[нині – Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»], Київського комерційного
інституту [нині в цьому будинку на сучасному бульварі Тараса Шевченка
розташовується
Національний
педагогічний
університет
імені
М. П. Драгоманова], а також удома, на квартирах».
Як зазначає Оксана Юркова, в історії Національної академії наук
України непрості періоди чергувалися з іще важчими: «На найважчі – 1918-й
і 1919-й – припало президентство Володимира Вернадського. Вченому
доводилося домовлятись із владами, яких за цей час у Києві встигло
змінитись декілька: Українською Державою, Директорією УНР,
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більшовиками, денікінцями (на зустріч із головнокомандувачем збройними
силами Півдня Росії Денікіним академік двічі вирушав аж до Ростова-на-Дону).
Крім того, коли за більшовиків почалися репресії і влітку 1919 року розстріляли
співробітника Академії, визначного освітнього діяча Володимира Науменка,
Вернадський одразу ж виїхав із Києва, певний час переховувався на біологічній
станції за 20 км від міста. У листопаді 1919 року напередодні чергового
захоплення Києва червоногвардійцями Вернадський полишив Україну. До 1921
року обов‘язки президента Академії виконував Орест Левицький, визначний
літературознавець та історик. Після офіційної відмови Вернадського від
президенства академіки обрали своїм новим очільником історика та
правознавця Миколу Василенка, проте з цією кандидатурою не погодилася
більшовицька влада. Оскільки Василенко співпрацював із гетьманом
Скоропадським, його кандидатура була двічі відхилена. Наступним, але
номінальним, президентом на кілька місяців став Орест Левицький. 1922 року
обрали президентом вченого-ботаніка Володимира Липського. Далі на цій
посаді змінилися по черзі мікробіолог та епідеміолог Данило Заболотний (1928–
1929), патофізіолог Олександр Богомолець (1930–1946) та біохімік Олександр
Палладін (1946–1962). Від 1962 року Академію очолює академік Борис Патон,
учений у галузі електрозварювання та матеріалознавства».
За словами Оксани Юркової, історія Національної академії наук України
досліджується досить активно, особливо з 1990-х років, коли співробітники
академічної Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
започаткували підготовку та видання серії збірників відповідних історичних
документів і матеріалів. «Ці фундаментальні томи виходять у хронологічному
порядку, наразі опубліковано джерела до 1960-х років. Вони дають змогу
проаналізувати, як розбудовувалася структура Академії, які нові установи
засновувалися, які напрями досліджень розвивались і яких вагомих результатів
досягали вчені. У цих документах також зафіксовано, хто зі співробітників
Академії зазнав репресій чи загинув на війні.
Та часом поза увагою істориків лишаються не менш цікаві, проте майже не
відомі ані широкому загалові, ані науковій спільноті особливості академічного
повсякдення – наприклад, нюанси міжособистісних взаємин науковців.
Оскільки академіки були поважними вченими, кожен з яких на той час ставав
першопрохідцем у своєму напрямі, конфлікти за власні посади здебільшого
вважалися нижчими від їхньої гідності. Суперечки між ними траплялися
переважно через розподіл фінансування та нерухомість, адже будь-який
керівник академічної установи був зацікавлений у якомога ширшому залученні
науковців до роботи в своєму колективі, а для цього, звичайно, потрібні були
гроші, приміщення й обладнання. Решта питань відходили на другий план…
Відеозапис інтерв‘ю: https://youtu.be/bhBqywoYeOQ
Лекція
Оксани
Юркової
з
антропології
академічного
життя: https://youtu.be/QB5YyWj3Wo0
(вгору)
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Додаток 20
19.02.2020
Дослідницькому ядерному реактору Інституту ядерних досліджень
НАН України – 60 років
Дослідницький ядерний реактор ВВР-М було введено в експлуатацію 12
лютого 1960 року як потужне джерело нейтронів для проведення
фундаментальних і прикладних досліджень з ядерної і радіаційної фізики,
фізики і техніки реакторів, реакторного матеріалознавства і фізики
конденсованого стану речовини, радіаційної біології, медицини та екології.
Він використовується для вирішення багатьох прикладних задач в інших
галузях науки і техніки, зокрема для ядерного енергетичного комплексу
України (Національна академія наук України).
На реакторі виконуються дослідження взаємодії нейтронів з атомними
ядрами, конверсійних електронів в радіоактивному розпаді, ізомерних
відношень в продуктах поділу. Вивчаються кінетика перебудови дефектнодомішкових комплексів при радіаційно-термічній обробці кремнію та
бінарних напівпровідників, вплив ультразвуку на радіаційні дефекти в
напівпровідниках, радіаційна стійкість напівпровідникових матеріалів та
приладів при опроміненні швидкими нейтронами, процеси радіаційної
деградації напівпровідникових матеріалів. Серед об‘єктів наукового пошуку
– взаємозв'язок низькоенергетичних збуджень і макроскопічних властивостей
конденсованого стану речовини, ефекти кристалічного електричного поля та
динаміка спінових флуктуацій в сполуках церію, динамічний стан рідкої та
твердої фаз адсорбційних систем, самодифузія та транспорт молекул в
полімерних гідрогелях. Досліджується радіаційне ураження рослин,
модифікованих елементами з великими значеннями поперечного перерізу
захоплення нейтронів. Розробляються прикладні реакторні технології і
технологічні системи для контролю та підвищення безпеки експлуатації
реакторів, методики експериментального визначення вигорання ядерного
палива. Спеціалістами інституту з використанням сучасного обладнання,
розташованого в «гарячих» камерах (важких захисних боксах для роботи з
високорадіоактивними матеріалами), проводяться регламентні дослідження
стану опромінених зразків-свідків металу корпусів реакторів. Отримані при
цьому закономірності радіаційного окрихчування досліджуваних матеріалів
разом з результатами визначення умов їх опромінення використовуються при
обґрунтуванні терміну безпечної експлуатації корпусів ВВЕР та можливості
їх експлуатації в понадпроектний період. Досліджуються радіаційне
зміцнення, низькотемпературна крихкість та залишковий ресурс металу
корпусів реакторів, вплив реакторного випромінювання на тріщиностійкість
цирконієвих оболонок, процеси радіаційного пошкодження перспективних
реакторних матеріалів.
Крім того, на реакторі можна виробляти радіоактивні ізотопи для гаммадефектоскопії, різноманітні зразкові джерела іонізуючого випромінювання,
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створювати та підтримувати Державні еталони щільності потоку та флюєнсу
нейтронів, виконувати нейтронно-активаційний аналіз геологічних та інших
зразків матеріалів, ядерне легування напівпровідникових матеріалів,
радіаційні випробування радіоелектронних виробів, виготовляти детектори
та дозиметри ядерних випромінювань на основі кремнію, виробляти
радіоактивні ізотопи для медицини.
Надійність роботи реактора забезпечується його конструкцією,
професійною експлуатацією обладнання та систем, постійним оновленням та
модернізацією обладнання реактора. Так фахівцями інституту розроблено
проект та введено в експлуатацію нову систему управління та захисту
реактора, в якій використано сучасні ідеї створення апаратури управління і
реєстрації параметрів реактора на базі сучасної елементної бази.
Розроблено та узгоджено у Держатомрегулюванні проект модернізації
системи поводження з відпрацьованим ядерним паливом. В рамках цього
проекту створено додаткове сховище відпрацьованого ядерного палива, що
дозволило привести систему зберігання відпрацьованого ядерного палива до
сучасних вимог ядерної безпеки. Нове сховище надає можливість
використати сучасну технологію завантаження відпрацьованих паливних
збірок у контейнери для їх відправлення на зберігання та перероблення.
У рамках міжнародної програми зменшення ризику незаконного обігу
ядерних та інших радіоактивних матеріалів (Глобальної ініціативи зі
зменшення загрози), запропонованої у 2004 році Міністерством енергетики
та Національної адміністрації з ядерної безпеки США, було здійснено
модернізацію сховища відпрацьованого ядерного палива і шляхів
транспортування високоактивного палива з урахуванням можливостей
оперативної дезактивації на випадок виникнення аварійної ситуації,
встановлення додаткових систем: відеоспостереження, цифрового запису та
зберігання інформації, фізичного захисту і автоматизованої пожежної
сигналізації, радіаційного контролю і сигналізації щодо самопідтримуваної
ланцюгової реакції, потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання,
об‘ємної
активності
бета-аерозолів,
забруднення
радіонуклідами
інструментів, спецодягу, персоналу тощо.
Протягом всього терміну експлуатації дослідницького ядерного
реактора проводиться систематичний радіаційний контроль за його впливом
на навколишнє природне середовище. Отримані результати радіаційного
моніторингу не перевищують значень, характерних для м. Києва, і
свідчать про відсутність понаднормового радіаційного впливу ВВР-М на
довкілля.
Наукові дослідження на дослідницькому ядерному реакторі проводять
не тільки співробітники Інституту ядерних досліджень, а і фахівці з інших
установ НАН України, МОН України,
НАЕК «Енергоатом»,
Кіровоградського НВП «Радій», закордонних наукових установ.
(вгору)
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Додаток 21
19.02.2020
Академік Микола Шульга: «Завдання науки – пред’явити
суспільству ті досягнення, яких воно потребує»
Нещодавно на сайті інформаційного агентства «Укрінформ» у
рубриці «Технології» було опубліковано інтерв'ю генерального директора
Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний
інститут» (ННЦ
«ХФТІ»),
члена
Президії
НАН
України
академіка Миколи Шульги (Національна академія наук України).
У розмові з журналістами він розповів про славетну історію очолюваної
ним установи, вагомі розробки та досягнення вчених Інституту, участь
науковців у масштабних міжнародних проектах, гострі поточні проблеми, які
стоять перед науковою сферою нашої держави, а також майбутні плани
ХФТІ.
Сьогодні ННЦ «ХФТІ» об‘єднує п‘ять профільних науково-дослідних
інститутів і майже дві тисячі співробітників – від вчених першої ланки до
лаборантів. Академік Микола Шульга зазначає: «Кожен з цих інститутів
заслуговує, щоб його назвали, адже дослідження, які там проводяться,
важливі для всієї країни. Тематика їхніх досліджень непроста для
звичайного розуміння, тому обмежуся загальними даними: Інститут фізики
твердого тіла, радіаційного матеріалознавства і технологій займається
проблемами українських атомних електростанцій (АЕС), а в Україні на АЕС
працює 15 енергоблоків, Інститут фізики плазми – проблемами
термоядерної енергетики, включно з розробкою новітніх термоядерних
реакторів. Далі, Інститут ядерної фізики і фізики високих енергій
співпрацює з вченими Європейського центру ядерних досліджень ЦЕРН, бере
участь у роботах на Великому адронному колайдері. Інститут теоретичної
фізики імені Ахіезера – учня Льва Ландау – проводить теоретичні
дослідження з багатьох фундаментальних напрямів фізичної науки.
Нарешті, Інститут плазмової електроніки сьогодні розробляє нові методи
прискорення частинок.
Додайте до цього науково-технічні комплекси, починаючи з того, де ми
разом з американськими вченими створюємо Джерело нейтронів, що
керується прискорювачем електронів – можливий прообраз безпечних
ядерних енергетичних установок майбутнього. Тут можна буде
отримувати медичні ізотопи для лікування онкохворих. Поряд працюють
інші, менші за потужністю прискорювачі, на яких ми досліджуємо
радіаційну стійкість матеріалів і знезаражуємо медичні вироби та
матеріали. (…)
Або взяти наш науково-технічний комплекс під назвою "Ядерний
паливний цикл". Для АЕС потрібно паливо – уран та його комбінації, це наша
монополія, в Україні, крім нас, ніхто не вміє створювати такі комбінації...
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В ХФТІ працює і такий унікальний комплекс: єдиний в Україні
сертифікований центр обробки результатів експерименту століття на
Великому адронному колайдері Європейського центру ядерних досліджень –
ЦЕРН».
Генеральний директор ННЦ «ХФТІ» також розповів, що розробки
вчених Інституту використовуються у військовій та цивільній медицині.
Наприклад, саме тут було створено спеціальний магнітний інструмент для
вилучення уламків з тіл потерпілих, і це вже активно впроваджується при
лікуванні військових, які отримали поранення в АТО/ООС, в тому числі у
Харківському військовому госпіталі. Також розроблено унікальні стенти для
кардіохірургії, які як стороннє тіло не лише не шкодять організму пацієнта,
але з часом зникають безслідно, звільняючи місце для наступного
стентування.
ХФТІ активно співпрацює з низкою міжнародних організацій та
наукових центрів, таких як МАГАТЕ, ЦЕРН, Національна лабораторія імені
Джефферсона та іншими.
За чотири останні роки вчені ННЦ "ХФТІ" відзначені трьома
Державними преміями України в галузі науки і техніки, а загалом таких
премій з 1991 року було 14.
На жаль, не зважаючи на беззаперечні здобутки та досягнення вчених,
установа стикається і з низкою проблем, у першу чергу, пов‘язаних із
недофінансуванням. «Щодо конкретно фінансування ННЦ "ХФТІ", то у 2019
році ми отримали приблизно 250 млн грн. Цього дуже мало для нормальної
роботи такого наукового центру. Сума на 2020-й рік – на 6% більше, тоді як
витрати на зарплату потребують збільшення суми на 12 %. Вихід з
положення? Або звільняємо співробітників, або вводимо неповний робочий
тиждень. Третього не дано. Звідси брак кадрів: молодь не хоче йти в
наукову установу, де середня зарплата не перевищує 4 тис. грн, а середній
вік співробітників – понад 60 років. Загальний рівень фінансування – разів у
п’ять менше, ніж належить згідно із Законом про науку», - зауважує
Микола Шульга.
Попри всі труднощі ХФТІ продовжує роботу. У найближчих планах –
створення Музею науки УФТІ, який облаштують на «старому майданчику»
Інституту в центральній частині міста. Він буде відкритим для всіх, і для
іноземних туристів також.
ЧИТАТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ІНТЕРВ‘Ю
(вгору)
Додаток 22
28.02.2020
Світові потрібна наука, а науці потрібні жінки
За рішенням ООН щороку 11 лютого у світі відзначають
Міжнародний день жінок і дівчат у науці. Про те, з якими проблемами
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стикаються жінки-вчені та навіщо потрібні спеціальні програми зі
сприяння їм, в ефірі науково-популярної програми «Академія наук»
радіостанції «Радіо НВ» розповіла вчена-орнітолог і популяризаторка
науки, науковий співробітник лабораторії популяційної екології
Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України кандидат
біологічних наук Наталя Атамась (Національна академія наук України).
«Наукову діяльність, передусім у STEM-спеціальностях [STEM –
Science, Technology, Engineering, Mathematics], узагалі потрібно
популяризувати і залучати до неї якомога більше людей. Це стосується країн
не тільки «золотого мільярда», а й «третього світу», і Україна в цьому плані
не виняток. Але популяризація науки серед дівчат і жінок особливо важлива
– через відчутний ґендерний дисбаланс у цій сфері, – говорить Наталя
Атамась. – Наприклад, у Великій Британії серед працівників STEMспеціальностей жінки становлять усього 14 % (мета – збільшити частку жінок
бодай до 30 %), хоча на рівні бакалаврату й магістратури, як правило, панує
ґендерний паритет. Прикметно, що ґендерний дисбаланс у науці менш
виражений для країн, в яких дослідницький фах є малооплачуваним і,
відповідно, менш престижним, а саме – для деяких країн Африки та
Близького Сходу, а також Албанії, Уругваю та України.
Всюди у світі наука є надзвичайно висококонкурентною сферою
діяльності: людина, яка нею займається, має бути готовою змінити низку
лабораторій у різних країнах. Треба бути вільним і мобільним, але це дуже
важко або й зовсім неможливо, якщо йдеться про жінку, котра має родину. У
той час, коли чоловіча декретна відпустка поступово стає дедалі більш
модною, все ще забувають про те, що за літніми хворими (як правило,
постінсультними) родичами доглядають майже виключно жінки,
опиняючись, таким чином, у ситуації обмеженого вибору. Навіть для
розвинених країн ця проблема стоїть дуже гостро.
Та слід усвідомити, що відсутність на ринку праці великої групи людей
працездатного віку, зокрема й не залучених у науку жінок, тягне за собою
значні фінансові втрати у вигляді недоотриманого прибутку, а суттєвий
(оцінюється в середньому у 30 %) розрив між рівнями заробітної платні
чоловіків і жінок (на користь чоловіків) може бути вигідним хіба що
роботодавцям, але в підсумку завдає збитків національним економікам. Я не
можу назвати Міжнародний день жінок і дівчат у науці святом – це, радше,
привід нагадати про актуальну проблему та про необхідність її вирішення
через надання підтримки жінкам і дівчатам, які вже займаються
дослідженнями, а також шляхом залучення до цієї сфери інших жінок і
дівчат. Оскільки жінки в багатьох випадках схильні до самодискримінації з
огляду на низьку самооцінку та невпевненість у власних силах, важливе
значення у подоланні суспільних стереотипів про ґендерні ролі має
позитивний приклад – історії жінок і дівчат, яким вдалося досягти успіху у
професії, реалізуватись як фахівець.
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Я – орнітолог, вивчаю птахів. Спеціальні дослідження питань
ґендерного балансу в нашій галузі – зоології – не проводились, але
загальновідомо, що її напрями традиційно поділяються на «чоловічі» та
«жіночі». Як правило, тут не йдеться про цілеспрямовану дискримінацію за
статевою ознакою – переважання чоловіків або жінок серед дослідників
зазвичай пов‘язане з особою засновника (засновниці) напряму. Однією з
найбільш «чоловічих» зоологічних спеціальностей вважається палеонтологія,
хоча відзначились у ній і жінки – наприклад, знаменита Мері Еннінґ, яка
відкрила іхтіозавра та плезіозавра. До речі, щодо відкриття другої з цих
доісторичних тварин ученій не повірили: для з‘ясування питання зібралася
ціла комісія на чолі з великим Жоржем Кюв‘є, на засідання якої саму авторку
відкриття не запросили і яка все-таки визнала викопні рештки справжніми.
Цікаво, що пані Еннінґ листувалася з багатьма визначними палеонтологами
свого часу, проте жоден із них не згадав її у своїх наукових працях.
Переважають чоловіки і в орнітології: аналізуючи ґендерний розподіл у
цій галузі в Україні, ми з колегами підрахували, що жінок у ній працює до
чверті, а точніше – близько 27 %. Коли відома американська орнітологиня
Барбара де Вулф, яка працювала у першій половині ХХ століття, обирала
тему свого дослідницького проєкту, науковий керівник радив їй узятися за
вивчення червів – із тих міркувань, що жінці, мовляв, не пасує займатися
«престижною чоловічою професією». В українській орнітології, як і у
світовій, було не так багато жінок, але всі вони стали видатними постатями,
заслуги яких визнано науковою спільнотою. Серед наших видатних
орнітологинь – Тетяна Ардамацька та Євгенія Серебродольська. Впевнена,
що багатьох потенційних дослідниць наш фах недорахувався через суспільні
упередження і тиск на мотивованих, зацікавлених наукою дівчат. Наприклад,
Барбару МакКлінток, яку за відкриття так званих «стрибаючих генів»
(мобільних генетичних елементів) було удостоєно Нобелівської премії в
галузі фізіології та медицини 1983 року (причому вона отримала цю нагороду
неподільно, що трапляється доволі рідко) мати вмовляла не вступати до
коледжу, бо, на її думку, це могло погіршити доньчині шанси на майбутнє
заміжжя. Людству просто пощастило, що ця геніальна жінка (адже вона не
просто добре виконувала свою роботу, а мала особливий дослідницький
хист) збунтувалася проти системи і вчинила так, як вважала за потрібне.
Потім, уже заявивши про себе в науці, вона все ще стикалась із багатьма
труднощами: оскільки пані МакКлінток не давали ставку професора у
Корнельському університеті, вона, щоб продовжувати свої дослідження,
мусила самотужки шукати й залучати кошти з інших джерел. Історія жінок у
науці, в цілому, досить сумна й несправедлива, та, звісно, про це не можна
мовчати».
Більше дізнавайтеся з відеозапису радіопередачі: https://youtu.be/ZybX2JJ9bvI
(вгору)
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Додаток 23
12.02.2020
Виростити вчену. Які в Україні жінки-науковці та як їх
виховували?
11 лютого 2020 року на сайті науково-популярного медіа «Promum» до
Міжнародного дня жінок та дівчат у науці було опубліковано інтерв‘ю з
вченими, серед яких – співробітниці Академії (Національна академія наук
України).
Щорічно 11 лютого за рішенням ООН відзначають Міжнародний день
жінок та дівчат у науці. Жінки-науковці – велика рідкість у багатьох країнах
світу. А питання гендерної нерівності у науковій сфері стоїть доволі гостро:
лише 29 % світових винахідників – жінки. Цифри коливаються від 5,3 % у
Японії до 54,8 % у Азербайджані. В Україні ситуація доволі непогана: 2018
року наша держава опинилася на 12-й сходинці серед країн Європи у
рейтингу «Жінки у науці» ЮНЕСКО (45 %). Очолила цей список Латвія
(51 %), а на останньому місці опинилися Нідерланди (25,4 %). Але що саме
надихнуло маленьких дівчаток стати винахідниками та науковцями,
журналісти видання «Promum» запитали у самих героїнь.
Мікробіолог, засновник інформаційної платформи «Мікроб і Я»,
науковий
співробітник
Інституту
мікробіології
і
вірусології
ім. Д. К. Заболотного НАН України кандидат біологічних наук Олена
Лівінська розповіла: «У дитинстві я не думала, що моя майбутня професія
буде пов‘язана з наукою, скоріше – з журналістикою. Однак завдяки дідусю
та бабусі я полюбила біологію. Мій дідусь був вчителем і викладав цей
предмет у школі. Іноді він брав мене з собою, і я слухала його, сидячи за
першою партою, з великим задоволенням. Крім того, дідусь не втомлювався
відповідати на всі мої запитання, а коли не знав відповіді, ми разом
знаходили її в книжках. Приємно сказати, що він завжди розмовляв зі мною
як із дорослою людиною – без фраз «виростеш – зрозумієш» та казок про
«бабая». Це давало відчуття відповідальності та впевненості в собі. Особливо
мені подобалося ходити на екскурсії до лісу, які влаштовував дідусь для
своїх учнів. Мені було 4–5 років, і я була у захваті. Бабуся працювала на
швидкій допомозі, куди мене теж інколи брали. Я любила слухати дорослих
та спостерігати за їхніми діями. У дитинстві я багато читала, і класу до
четвертого вже перечитала всі підручники з біології за шкільною програмою
і чимало книжок із тодішньої науково-популярної літератури. Найбільше
мені подобалися книжки Заянчковського (Іван Заянчковський – біолог,
зоолог, ветеринар і автор низки книг, у тому числі науковопопулярних). Тварини, їх життя, звички та інстинкти – це захоплювало, а
найбільшою втіхою було спостерігати і знаходити підтвердження
прочитаного у реальному житті. На той момент все це було лише хобі, яке, як
виявилося, вирішило моє майбутнє».
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Викладач в STEM-школі Inventor голова Ради молодих вчених Головної
астрономічної обсерваторії (ГАО) НАН України, молодший науковий
співробітник відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики ГАО
НАН України, аспірантка першого року навчання в Інституті фізики НАН
України Олена Компанієць про своє зацікавлення наукою розказала
наступне: «Моя цікавість до науки з‘явилася в ранньому дитинстві. Скільки
себе пам‘ятаю, стільки мене приваблювали таємниці нашого Всесвіту. Цю
цікавість активно підтримував і заохочував мій тато. Я виросла в селі в
Херсонській області, а нічне небо там неймовірне: підіймаєш голову – і
затамовує подих. Вечорами ми з татом часто дивилися на нічне небо, і він
розповідав про зорі та планети. Тато інколи брав у сусідів телескоп, і я
пам‘ятаю, як ще зовсім маленькою вперше подивилася на Місяць і Сатурн.
Особливо зачарували кільця Сатурна. Тато завжди підпалював вогник
цікавості, не тільки вечірніми посиденьками, а й різними випусками фільмів
BBC про космос, книгами, газетами, журналами. Сім‘я мене підтримувала і
підтримує й досі, за що я їм безмежно вдячна. Адже для дитини дуже
важлива підтримка, особливо коли на шляху мрії трапляються невдачі.
Жінки-науковці. Олена Компанієць, магістр з фізики та астрономії Коли я
пішла до школи, підключилися й викладачі, мені дуже з ними пощастило.
Вони мотивували читати й шукати щось цікаве, що виходить за межі
шкільної програми. Коли я вперше зіштовхнулася з фізикою на уроках, вона
мені не сподобалася, так само як і математика – її я взагалі не розуміла.
Тільки в дев‘ятому класі я почала розуміти, що фізика з математикою –
невід‘ємний базис при вивченні таємниць Всесвіту. Тому я вступила до
Покровського ліцею, у фізико-математичний клас. І якщо з фізикою ми
почали дружити майже одразу, то з математики перші місяці були одні
двійки. Не можу сказати, що було легко, та знову ж таки, мені пощастило з
викладачами! Вони гарно пояснювали матеріал і – що головне – у разі
невдалих тестів, робили з нами роботу над помилками. Надзвичайно велику
роль відіграє науковий керівник. Саме він допомагає зробити перші кроки в
науковій кар‘єрі та захопитися наукою ще більше. Науковці мають
популяризувати науку, закохувати в її красу та показати суспільству, що це
не страшний звір з невідомими термінами і формулами. Наука дозволяє нам
пізнати світ, мріяти і розвиватися. Жінки-науковці.
Науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН
України кандидат фізико-математичних наук Дар‘я Добричева розказала про
вплив на свої мрії National Geographic та видатних вчителів: «У дитинстві я
навіть не мріяла, що стану науковцем, та мені пощастило. По-перше, мої
батьки давали нам свободу вибору, за що я їм дуже вдячна. По-друге, завдяки
татові у нашому домі з‘явилось кабельне телебачення і для мене відкрився
світ National Geographic, Discovery Channel та інших науково-популярних
передач. Жінки-науковці. Дар‘я Добричева, кандидат фізико-математичних
наук Трохи пізніше на розвиток моєї кар‘єри впливали вчителі. Спочатку це
була Ірина Білецька, яка у мене повірила та підготувала до екзамену. Вона
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стала для мене подругою, з якою я спілкуюся й досі. Потім Ольга
Рожнятовська – дякуючи їй, англійська вже не здавалася такою жахливою та
незрозумілою. Однак аспірантури з астрофізики не було б без Володимира
Марченка. Він був моїм куратором в університеті і його фраза «А, давайте
спробуємо!» змотивувала мене на астрофізику. Дякуючи йому, в університеті
відкрився науково-популярний центр з астрономії. Далі був теж не легкий,
але дуже цікавий шлях до аспірантури та сама аспірантура, де Ольга
Мельник та Ірина Вавилова, мої мотиватори та круті астрофізики, всіляко
мені допомагали, за що я їм безмежно вдячна».
Ознайомитися з повним текстом інтерв‘ю
(вгору)
Додаток 24
21.02.2020
Результати оцінювання ефективності діяльності наукових установ
Національної академії наук України за 2016-2019 роки
За 2016–2019 роки процедуру оцінювання, з затвердженням результатів,
пройшли 129 установ НАН України, які входять до складу Національної
Академії наук України (таблиця 1) (Національна академія наук України).
З оцінених установ 106 (82,2 %) було віднесено до категорії «А»
(установи-лідери за багатьма науковими напрямами), 22 (17%) – категорії
«Б» (установи, що займають стабільні позиції на національному рівні). До
установ, що проводять дослідження у відповідній галузі науки в Україні та є
маловідомими у світовому науковому просторі (категорія «В»), віднесено
одну установу – Державний дендрологічний парк «Тростянець». До категорії
«Г» – установи, що демонструють низький рівень розвитку та відсутність
вагомих результатів діяльності, не є унікальними у відповідній галузі науки,
– не віднесено жодної установи.
Таблиця 1
Зведені результати оцінювання ефективності діяльності наукових
установ НАН України за «Методикою оцінювання ефективності
діяльності наукових установ НАН України» за 2016-2019 рр.٭
(за секціями та відділеннями НАНУ)
Кількість установ

Відділення

пройшли
процедуру
оцінювання,
результати
якої
затверджено*

з них
отримали категорію
А

Б

В

Г
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Відділення математики
НАН України

4

3

1

–

–

Відділення інформатики
НАН України

5

5

–

–

–

Відділення механіки
НАН України

4

3

1

–

–

Відділення фізики і астрономії
НАН України

16

13

3

–

–

Відділення наук про Землю
НАН України

9

8

1

–

–

Відділення фізико-технічних проблем
матеріалознавства
НАН України

11

11

–

–

–

Відділення фізико-технічних проблем
енергетики
НАН України

8

6

2

–

–

Відділення ядерної фізики та енергетики
4
НАН України

3

1

–

–

Всього по секції

61

52

9

–

–

у%

100,0

85,2

14,8

–

–

Відділення хімії
НАН України

13

12

1

–

–

Відділення біохімії, фізіології і
молекулярної біології
НАН України

8

7

1

–

–

Відділення загальної біології НАН
України

15

13

1

1

–

Всього по секції

36

32

3

1

–

у%

100,0

88,9

8,3

2,8

–

Відділення економіки
НАН України

9

6

3

–

–

Відділення історії, філософії та права
НАН України

15

10

5

–

–

Відділення літератури, мови та
мистецтвознавства НАН України

5

4

1

–

–

Всього ССГН

29

20

9

–

–

у%

100,0

69,0

31,0

–

–

Наукові установи

3

2

1

–

–
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при Президії НАН України
ВСЬОГО НАНУ

129

106

22

1

–

у%

100,0

82,2

17,0

0,8

–

* – відповідно до Постанов Президії НАН України від 11.07.2018р. №241; від 14.11.2018 р.
№327; від 12.06.2019 р. №169 та від 29.01.2020 р. №37.
** – відповідно до Розпорядження Президії НАН України від 25.10.2019 р. № 570 «Про
оцінювання діяльності наукових установ НАН України у 2020 році».

Таблиця 2
Результати оцінювання ефективності діяльності наукових установ
НАН України за «Методикою оцінювання ефективності діяльності
наукових установ НАН України» за 2016-2019рр.
(за установами НАНУ)

№
з/п

Назва установи

Рік
проходження
процедури
оцінювання

Категорія
оцінювання

Результати
оцінювання
затверджено
Постановою
Президії НАН
України

СЕКЦІЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ І МАТЕМАТИЧНИХ НАУК
Відділення математики
1.

Інститут математики

2.

Інститут прикладних
проблем механіки і
математики
ім. Я.С. Підстригача

2017

А

3.

Інститут прикладної
математики і механіки

2019

А

4.

Центр математичного
моделювання Інституту
прикладних проблем
механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача

2016

А

2019

Б

Міжнародний науковонавчальний центр
2016
інформаційних технологій
та систем НАН Украйни та

А

№ 241
від 11.07.2018

№ 169
від 12.06.2019

Відділення інформатики

5.

№ 241
від 11.07.2018
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МОН України

6.

Інститут космічних
досліджень
НАН України та
ДКА України

2017

А

7.

Інститут кібернетики
ім. В.М. Глушкова

2018

А

8.

Інститут проблем
реєстрації інформації

2018

А

9.

Інститут програмних
систем

2019

А

А

№ 327
від 14.11.2018
№ 169
від 12.06.2019

Відділення механіки
10.

Інститут проблем міцності
ім. Г.С. Писаренка

2017

11.

Інститут геотехнічної
механіки
ім. М.С. Полякова

2018

Б

12.

Інститут механіки
ім. С.П. Тимошенка

2017

А

13.

Інститут гідромеханіки

2018

А

№ 241
від 11.07.2018

№ 327
від 14.11.2018

Відділення фізики і астрономії
14.

Інститут теоретичної фізики
2016
ім. М.М. Боголюбова

А

15.

Інститут радіофізики та
електроніки
ім. О.Я. Усикова

2017

А

16.

Інститут магнетизму НАН
України та МОН України

2017

А

17.

Інститут іоносфери НАН
України та
МОН України

2017

Б

18.

Інститут фізики
конденсованих систем

2018

А

19.

Міжнародний центр
«Інститут прикладної
оптики»

2018

Б

20.

Інститут металофізики
ім. Г.В. Курдюмова

2018

А

21.

Інститут прикладних

2018

Б

№ 241
від 11.07.2018

№ 327
від 14.11.2018
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проблем фізики і біофізики
22.

Головна астрономічна
обсерваторія

2019

А

23.

Донецький фізикотехнічний інститут
ім. О.О. Галкіна

2019

А

24.

Інститут фізики
напівпровідників
ім. В.Є. Лашкарьова

2019

А

25.

Інститут фізики

2019

А

26.

Фізико-технічний інститут
низьких температур
ім. Б.І. Вєркіна

2019

А

27.

Радіоастрономічний
інститут

2019

А

28.

Інститут фізики гірничих
процесів

2019

А

29.

Інститут електронної фізики 2019

А

№ 169
від 12.06.2019

№ 37
від 29.01.2020

Відділення наук про Землю
30.

Інститут геологічних наук

2016

А

31.

Інститут географії

2017

А

32.

Інститут геології і геохімії
горючих копалин

2018

А

33.

Інститут геохімії,
мінералогії та
рудоутворення
ім. М.П. Семененка

2018

А

34.

Інститут геофізики
ім. С.І. Субботіна

2019

А

35.

Державна установа
«Науковий центр
аерокосмічних досліджень
2019
Землі Інституту геологічних
наук НАН України»

А

36.

Державна наукова установа
«Центр проблем морської
геології, геоекології та
осадового рудоутворення
НАН України»

2019

Б

37.

Інститут проблем

2019

А
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природокористування та
екології

38.

Український
гідрометеорологічний
інститут ДСНС України та
НАН України

2019

А

Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства

39.

Інститут надтвердих
матеріалів
ім. В.М. Бакуля

2017

А

40.

Фізико-механічний інститут
2017
ім. Г.В. Карпенка

А

41.

Державна наукова установа
«Науково-технологічний
комплекс «Інститут
монокристалів»
НАН України»

2018

А

42.

Інститут монокристалів

2018

А

43.

Інститут сцинтиляційних
матеріалів

2018

А

44.

Інститут електрозварювання
2018
ім. Є.О. Патона

А

45.

Фізико-технологічний
інститут металів і сплавів

2018

А

46.

Інституту проблем
матеріалознавства
ім. І.М. Францевича

2018

А

47.

Інститут чорної металургії
ім. З.І. Некрасова

2019

А

48.

Чернівецьке відділення
Інституту проблем
матеріалознавства
ім. І.М. Францевича

2019

А

49.

Інститут термоелектрики
НАН України та
МОН України

2019

А
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Відділення фізико-технічних проблем енергетики
50.

Інститут вугільних
енерготехнологій

2016

Б

51.

Інститут проблем безпеки

2017

А
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52.

Інститут газу

2018

Б

53.

Державна установа
«Інститут технічних
проблем магнетизму НАН
України»

2018

А

54.

Інститут проблем
машинобудування
ім. А.М. Підгорного

2018

А

55.

Інститут електродинаміки

2018

А

56.

Інститут загальної
енергетики

2018

А

57.

Інститут технічної
теплофізики

2019

А
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Відділення ядерної фізики та енергетики

58.

Державна установа
«Інститут геохімії
навколишнього середовища
НАН академії наук
України»

2018

Б

59.

Інститут електрофізики і
радіаційних технологій

2018

А

60.

Інститут ядерних
досліджень

2018

А

61.

Національний науковий
центр «Харківський фізикотехнічний інститут»

2019

А
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СЕКЦІЯ ХІМІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ НАУК
Відділення хімії
1.

Інститут фізичної хімії ім.
Л.В. Писаржевського

2018

А

2.

Інститут загальної та
неорганічної хімії
ім. В.І. Вернадського

2018

А

3.

Інститут хімії
2017
високомолекулярних сполук

А

4.

Інститут фізико-органічної
хімії і вуглехімії
ім. Л.М. Литвиненка

Б

2017
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5.

Відділення фізико-хімії
горючих копалин Інституту
фізико-органічної хімії і
вуглехімії
ім. Л.М. Литвиненка

2018

А

6.

Інститут колоїдної хімії та
хімії води
ім. А.В. Думанського

2018

А

7.

Фізико-хімічний інститут
ім. О.О. Богатського

2016

А

8.

Інститут хімії поверхні ім.
О.О. Чуйка

2017

А

9.

Інституту біоколоїдної хімії
ім. Ф.Д. Овчаренка

2017

А

10.

Міжвідомче відділення
електрохімічної енергетики

2018

Б

11.

Інститут біоорганічної хімії
та нафтохімії
ім. В.П. Кухаря

2018

А

12.

Інститут органічної хімії

2018

А

13.

Інститут сорбції та проблем
ендоекології

2018

А

№327
від 14.11.2018

Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології
14.

Інститут біохімії
ім. О.В. Палладіна

2017

А

15.

Інститут фізіології
ім. О.О. Богомольця

2018

А

16.

Інститут мікробіології і
вірусології
ім. Д.К. Заболотного

2018

А

17.

Інститут молекулярної
біології і генетики

2017

А

18.

Інститут експериментальної
патології, онкології і
2018
радіобіології
ім. Р.Є. Кавецького

А

19.

Інститут проблем
кріобіології і кріомедицини

2017

А

20.

Державна установа
«Відділення біотехнічних
проблем діагностики

2018

Б
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Інституту проблем
кріобіології і кріомедицини
НАН України»
21.

Інститут біології клітини

2016

А

Відділення загальної біології
22.

Інститут ботаніки
ім. М.Г. Холодного

2016

А

23.

Інститут фізіології рослин і
генетики

2017

А

24.

Інститут клітинної біології
та генетичної інженерії

2017

А

25.

Інститут еволюційної
екології

2017

А

26.

Національний науковоприродничий музей

2018

А

27.

Дендрологічний парк
«Тростянець»

2018

В

28.

Державна установа
«Інститут морської біології
НАН України»

2018

А

29.

Державна установа
«Інститут харчової
біотехнології та геноміки
НАН України»

2018

А
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30.

Державний природознавчий
2018
музей

А

31.

Інститут екології Карпат

2018

А

32.

Криворізький ботанічний
сад

2018

А

33.

Херсонська гідробіологічна
станція

2018

Б

34.

Національний ботанічний
сад
ім. М.М. Гришка

2019

А

35.

Інститут зоології
ім. І.І. Шмальгаузена

2019

А

36.

Інститут гідробіології

2019

А
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СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК
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Відділення економіки
Державна установа «Інститут
економіки та прогнозування 2016
НАН України»

А

Державна установа «Інститут
регіональних досліджень ім.
2017
М.І. Долішнього НАН
України»

Б

Науково-дослідний центр
індустріальних проблем
розвитку

2017

Б

Закарпатський регіональний
центр соціальноекономічних і гуманітарних
досліджень

2017

Б

Інститут демографії та
соціальних досліджень ім.
М.В. Птухи

2018

А

Інститут проблем ринку та
економіко-екологічних
досліджень

2018

А

Державна установа «Інститут
економіки
природокористування та
2018
сталого розвитку
НАН України»

А

Інститут економіки
промисловості

2019

А

Інститут економіко-правових
2019
досліджень

А
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Відділення літератури, мови та мистецтвознавства
Державна установа «Інститут
2016
Івана Франка НАН України»

Б

Інститут літератури
ім. Т.Г. Шевченкa

2017

А

Інститут української мови

2017

А

Український мовноінформаційний фонд

2019

А

Інститут народознавства

2019

А
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Відділення історії, філософії та права
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15.

Інститут української
археографії та
джерелознавства
ім. М.С. Грушевського

2016

Б

16.

Інститут сходознавства
ім. А.Ю. Кримського

2017

Б

17.

Інститут археології

2018

А

18.

Інститут соціології

2018

А

19.

Інститут філософії
ім. Г.С. Сковороди

2018

А

20.

Інститут українознавства
ім. І. Крип‘якевича

2018

А

21.

Львівська національна
бібліотека України
ім. В. Стефаника

2018

А

22.

Інститут політичних і
етнонаціональних
досліджень
ім. І.Ф. Кураса

2018

А

23.

Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького

2018

А

24.

Державна установа
«Інститут всесвітньої історії
НАН України»

2018

А

25.

Інститут історії України

2019

А

26.

Національна бібліотека
України
ім. В.І. Вернадського

2019

А

27.

Державна установа
«Інститут енциклопедичних
досліджень
НАН України»

2019

Б

28.

Одеський археологічний
музей НАН України

2019

Б

29.

Центр пам‘ятникознавства
НАН України та
Українського товариства
охорони пам‘яток історії та
культури

2019

Б

2018

Б
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Установи при Президії
1.

ДУ «Інститут досліджень

№241

93

науково-технічного
потенціалу та історії науки
ім. Г.М. Доброва
НАН України»

від 11.07.2018

2.

Інститут телекомунікацій і
глобального
інформаційного простору

2019

А
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3.

Інститут проблем
математичних машин і
систем

2019

А
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(вгору)
Додаток 25
07.02.2020
Наукометричне невігластво (щодо манії бюрократій запровадити
цифрове оцінювання науки)
Стаття головного наукового співробітника Інституту досліджень науковотехнічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України доктора
економічних наук Олександра Поповича на сайті науково-популярного порталу
«Граніт Науки» (Національна академія наук України).
Останнім часом в світі дедалі гостріше постає питання застосування
наукометричних показників до оцінки рівня результатів наукових досліджень та
результативності роботи вчених. Численні дискусії з цього приводу ведуться і в
нашій країні. Олександр Попович зазначає, що бюрократичні управлінці
наполегливо намагаються взяти наукометрію на озброєння. А це, на його думку,
може становити серйозну загрозу для розвитку науки.
Автор статті констатує, що Україна перебуває на піку захоплення
формальними підходами до оцінки науки і вчених. Міністерство освіти і науки
України намагається якомога ширше запровадити наукометричні показники
при оцінці діяльності наукових установ, взагалі у всіх напрямах управління
наукою, не намагаючись оцінити, які наслідки це матиме. Абсурдним звучить у
нинішніх наших умовах і заклик публікуватися у зарубіжних наукових
журналах, яких сьогодні через нестачу коштів не виписує жодна бібліотека
України. Крім того, вже підтверджений є факт, що чим більше наші вчені
публікуються в зарубіжних журналах із великим імпакт-фактором, тим більш
падає рівень (а разом з ним і імпакт-фактор) вітчизняних журналів.
Автор підкреслює, що не виступає зовсім проти наукометрії. Це – хороший
інструмент для наукознавців, який дає можливість отримувати все більше
корисної інформації для аналізу, пошуку нових підходів до організації і
підтримки науки. Проте навіть у далекій перспективі не може стати єдиним і
повністю адекватним методом її оцінки, і, що найгірше – перетворитись на
«страшну зброю бюрократії».
Ознайомитися із повним текстом статті
(вгору)
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Додаток 26
13.02.2020
Засідання Президії Національної академії наук України 12 лютого
2020 року
12 лютого 2020 року під головуванням Президента Національної
академії наук України академіка Бориса Патона відбулося чергове
засідання Президії НАН України (Національна академія наук України).
<…> З питання «Про результати виконання Цільової комплексної
міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з
розробки наукових засад раціонального використання природноресурсного потенціалу та сталого розвитку на 2015–2019 роки» виступив
заступник академіка-секретаря Відділення загальної біології НАН України,
директор Державної установи «Інститут еволюційної екології НАН України»
академік Володимир Радченко.
У своїй доповіді він наголосив, що в рамках виконання зазначеної
Програми було проведено низку актуальних і перспективних наукових
досліджень й отримано важливі та вагомі результати, що сприяли реалізації
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. Протягом 2015–2019 років
виконано 31 проект, у яких взяли участь 25 установ НАН України.
Дослідження виконувались за трьома основними напрямами: розроблення
наукових підходів та сучасних технологій з підвищення енергоефективності,
енергозбереження й використання відновлюваних джерел енергії для
досягнення енергонезалежності України; наукові основи раціонального
використання природно-ресурсного потенціалу та проблеми поводження з
відходами; наукові дослідження проблем збереження та відтворення
біотичного і ландшафтного різноманіття в умовах глобальних змін
навколишнього середовища.
Доповідач відзначив, що за всіма напрямами Програми отримано вагомі
результати. Зокрема, за напрямом «Розробка наукових підходів та сучасних
технологій з підвищення енергоефективності, енергозбереження та
використання
відновлюваних
джерел
енергії
для
досягнення
енергонезалежності
України» розроблено
науково-технічні
основи
проектування і будівництва пасивних будинків, будинків «нуль енергії»,
«розумних» будинків й створено експериментальний енергоефективний
будинок пасивного типу.
Розроблено наукові основи енергозберігаючих технологій зі зменшення
техногенного електромагнітного впливу ліній електропередачі та міських
трансформаторних підстанцій на людину і навколишнє середовище, а також
концепція державної політики із захисту населення та довкілля від
електромагнітного поля ліній електропередачі. Відповідні рекомендації
передано для впровадження в нормативних документах Міністерства
енергетики та захисту довкілля України.
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На основі комбінацій літій-іонного акумулятора із суперконденсатором
виготовлено експериментальний зразок оптимізованого універсального
накопичувача електроенергії, що витримує високі струмові навантаження і
має збільшений термін служби.
У рамках виконання програми також підготовлено ряд нових
технологічних рішень для підземного та надземного способів вилучення
нетрадиційних горючих копалин. Створено електронну карту потенціалу
відновлюваних джерел енергії України, що може бути використана для
визначення місць оптимального розташування вітрових, сонячних,
геотермальних електростанцій та малих гідроелектростанцій.
Розроблено одностадійну безперервну технологію виробництва
активованого вугілля з відходів біомаси, яке доцільно вносити в ґрунт для
підвищення родючості та депонування вилученого з атмосфери вуглекислого
газу. З сільськогосподарських відходів олійних культур, природних і
синтезованих поверхнево активних речовин та гліцерину створені й
випробувані поліфункціональні додатки, мастильно-холодильні рідини,
оливи та пластичні мастила різного технологічного призначення, а також
розроблені технічні умови і технологічні регламенти на їх виробництво.
У межах напряму Програми «Наукові основи раціонального використання
природно-ресурсного потенціалу та проблеми поводження з відходами» було
створено технологію амінового абсорбційного процесу вилучення діоксиду
вуглецю з біогазу, а також першу випробувану в Україні дослідну установку
з одержання біометану таким способом. Підготовлено технічну
документацію на комплекс сушіння та підготовки мулових залишків із
використанням відновлюваних джерел енергії й створено обладнання для
підготовки генераторного газу з метою використання його як моторного
палива.
Також розроблено технології переробки мулових відкладень стічних вод
шляхом їх газифікації з одержанням теплової і електричної енергії та
будівельних матеріалів, а також виробництва нових комплексних органомінеральних добрив пролонгованої дії на основі частково зневоднених і
знезаражених осадів стічних вод станцій аерації і зольних залишків
рослинних відходів.
Вченими розроблено діючий прототип програмного комплексу
інформаційно-аналітичної системи управління звалищами твердих побутових
відходів, орієнтований на інформаційну підтримку передпроектних
управлінських рішень щодо подальших перспектив експлуатації і розвитку
мережі сміттєзвалищ у регіонах та функціонування конкретних звалищ.
Спрогнозовано зміни кількісних та якісних характеристик водних
ресурсів для басейнів окремих річок України під впливом можливих
кліматичних змін на період до 2050 року.
Створено теоретичну модель організації природоохоронної та
природоексплуаційної діяльності на основі виділення територіальних
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еколого-економічних кластерів й визначено напрями і механізми
впровадження системи інтегрованого управління природними ресурсами.
За напрямом Програми «Наукові дослідження проблем збереження та
відтворення біотичного і ландшафтного різноманіття в умовах глобальних
змін навколишнього середовища» розроблено комплексну методику
оцінювання території для заповідання у різних природних зонах України та
на її основі обґрунтовано пропозиції щодо створення мережі нових і
розширення наявних заповідних територій. Сформовано базу даних
потенційних для заповідання територій у межах рівнинної України.
Визначено стан та зміни у структурі землекористування, тренди і ступінь
трансформацій ландшафтів лісостепової зони України протягом 1991–2018
років, розроблено моделі геоінформаційного аналізу ландшафтів для
визначення показників їх змін.
У рамках виконання Програми розроблено концепцію, структуру та
методологічну основу Національного каталогу біотопів України,
запропоновано нову концепцію розвитку біотопів і методику оцінки
екологічних збитків та кількісної оцінки екосистемних послуг. Розпочато
роботи зі створення кадастру біотопів України як складової частини
Державного кадастру природних ресурсів України та механізму регулювання
земельних відносин.
Вченими розроблено та обґрунтовано заходи з раціонального
використання біотичних ресурсів гірських річок і охорони їхнього
біорізноманіття, підходи до визначення особливо цінних ділянок річки з
метою збереження та охорони, підготовлено методологічну основу для
Закону України від 04.10.2016 № 1641-VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в
управлінні водними ресурсами за басейновим принципом» й ряду постанов
Кабінету Міністрів України.
Також створено новий метод індукування хворобостійкості рослин за
допомогою індукторів стійкості, що базується на індукуванні імунного
потенціалу рослин.
В обговоренні доповіді академіка Володимира Радченка виступили
почесний директор Інституту газу НАН України академік Ігор Карп,
почесний директор Інституту географії НАН України академік Леонід
Руденко, завідувач відділу Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН
України академік Яків Дідух, а також директор Головної астрономічної
обсерваторії НАН України академік Ярослав Яцків і перший віце-президент
НАН України академік Антон Наумовець.
У підсумку Президія відзначила, що отримані теоретичні та практичні
результати виконання зазначеної Програми є вкрай важливими для
вирішення ряду проблем у галузі сталого розвитку, раціонального
природокористування і збереження навколишнього середовища. Також, дуже
важливо, що частина розробок вже готова до впровадження або впроваджена.
Саме тому, було прийнято рішення про необхідність продовжити
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дослідження в рамках нової Цільової комплексної міждисциплінарної
програми наукових досліджень НАН України на 2020–2024 роки.
(вгору)
Додаток 27
03.02.2020
Розпочато громадське обговорення проекту постанови Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження
Державної
стратегії
регіонального розвитку на період до 2027 року»
Розпочато громадське обговорення проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2027 року» (Міністерство розвитку громад та
територій України).
На виконання Указу Президента України від 20.09.2019 № 713 «Про
невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання,
стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції» Мінрегіоном
розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027
року» (далі – проект Стратегії).
Метою підготовки проекту Стратегії є забезпечення економічного
зростання, стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів та
державної підтримки окремих територій. Проект Стратегії спрямований на
досягнення цілі 10.2.
«Українці, що мешкають в «депресивних регіонах», мають достатні
можливості для розвитку» Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
У проекті Стратегії визначено тенденції та основні проблеми соціальноекономічного розвитку регіонів в контексті загальнодержавних викликів,
запропоновано 3 стратегічні цілі регіонального розвитку:
формування згуртованої країни в соціальному, економічному,
екологічному та просторовому вимірах;
підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів;
ефективне людиноцентричне багаторівневе врядування.
В рамках досягнення стратегічних цілей передбачено реалізацію низки
операційних цілей та завдань.
У проекті Стратегії запропоновано нові підходи до політики
регіонального розвитку у новому плановому періоді, а саме: перехід від
переважно територіально нейтральної до територіально спрямованої
політики розвитку територій на основі стимулювання використання їх
власного потенціалу.
У зв‘язку з цим, визначено типи територій, на яких фокусуватиметься
державна регіональна політика протягом наступного планового періоду:
гірські території Українських Карпат, узбережжя Чорного та Азовського
морів, зони впливу міжнародних транспортних коридорів, прикордонні
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регіони, у тому числі у несприятливих умовах, природно-заповідні території,
міські агломерації, центри економічного зростання, монофункціональні
міські поселення, сільські поселення у несприятливих умовах. Проведено
картографування та моделювання зазначених типів територій шляхом
використання ГІС-технологій.
Зауваження та пропозиції до проекту Стратегії приймаються
електронною та звичайною поштою з 03 лютого по 04 березня 2020 року за
адресою: Міністерство розвитку громад та територій України, Директорат
регіонального розвитку (01601, м. Київ, вул. В. Житомирська, 9 (тел.: (044)
207-17-21, e-mail: SlyshovaTA@minregion.gov.ua).
Читайте також: Експерти НІСД взяли участь у публічному обговоренні
проєкту Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року,
яке відбулося в Міністерстві розвитку громад та територій
(вгору)
Додаток 28
27.02.2020
Засідання Президії Національної академії наук України 26 лютого
2020 року
26 лютого 2020 року під головуванням Президента Національної
академії наук України академіка Бориса Патона відбулося чергове засідання
Президії НАН України (Національна академія наук України).
Під
час
засідання
була
заслухана
Національна
доповідь
«Євроатлантичний вектор України» віце-президента НАН України, голови
Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України академіка Сергія
Пирожкова.
Національна доповідь була підготовлена фахівцями Інституту держави і
права ім. В.М.Корецького НАН України, Інституту соціології НАН України,
Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», а також
Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України.
Дослідження проблем євроатлантичної інтеграції є вкрай актуальними
на сучасному етапі трансформацій Української держави, адже йдеться про
визначення шляхів цивілізаційного розвитку нашої країни на основі
європейських цінностей, розроблення дієвих механізмів забезпечення
національної безпеки в умовах світової гібридної війни. Актуальність цієї
проблематики обумовлюється також внесенням у лютому 2019 р. змін до
Конституції України, якими закріплено стратегічний курс держави на
набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в
Організації Північноатлантичного договору.
У доповіді розглянуто питання світоглядної, духовно-культурної
спорідненості України та євроатлантичної спільноти, ціннісних засад і
органічного зв‘язку української та західноєвропейської ідентичності,
цивілізаційної суб‘єктності та суверенітету Української держави. Розкрито
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особливості сприйняття українським суспільством євроатлантичного вектора,
динаміку ставлення населення до вступу України до ЄС і НАТО.
Особливу увагу було приділено висвітленню європейських стандартів та
забезпеченню в процесі євроатлантичної інтеграції України їх відповідності
політичним, економічним, гуманітарним, безпековим і правовим аспектам
євроатлантичного курсу держави. Показано здобутки і недоліки державної
політики щодо євроатлантичної інтеграції, ризики та загрози, особливості
подолання сепаратистських тенденцій на цьому шляху. На основі аналізу
зарубіжного досвіду розглянуто перспективи набуття Україною членства в
НАТО та Європейському Союзі.
Як зазначив академік Сергій Пирожков, Євроатлантичний вектор
України передбачає цивілізаційну взаємодію з євроатлантичною спільнотою
на основі партнерства і забезпечення національних інтересів. Здійснення
Євроатлантичного вектора нашої країни означає не просто входження «під
парасольку» союзів або альянсів, а передусім якісні інноваційні зміни в
українському суспільстві, які є органічними для нашої ментальності і сенс
яких – у підвищенні суб‘єктності нашої країни у світі і реальному
покращенні життя людей. Саме тому євроатлантичне спрямування України
не зводиться лише до членства в Євросоюзі чи НАТО, це набагато
складніший процес ментально-цивілізаційних перетворень, що стає умовою
забезпечення суверенітету країни в багатополюсному турбулентному світі.
У доповіді наголошується, що у процесі розроблення нової державної
стратегії відносин з НАТО варто враховувати, що вступ до Альянсу є не
самоціллю, а інструментом забезпечення обороноздатності, мирного
існування, територіальної цілісності й незалежності України, передусім у
контексті протистояння російській агресії. З огляду на це, у відносинах з
НАТО слід робити акцент на отриманні більш масштабної, конкретної
допомоги у розбудові вітчизняного оборонного потенціалу. Разом з тим
необхідно значно активізувати внутрішні перетворення, зокрема зміцнення
демократичних інститутів, забезпечення верховенства права, подолання
корупції, а також реформування сектору безпеки і оборони як основи
успішної інтеграції країни в євроатлантичні структури.
Підсумовуючи, академік Сергій Пирожков відзначив, що формула
конструктивної стратегії євроатлантичної інтеграції України може бути така:
від інноваційного розвитку у взаємодії з міжнародними партнерами на основі
спільних цінностей та з урахуванням динаміки їх геополітичних інтересів до
інтеграції як суб‘єкта в євроатлантичну спільноту.
У обговоренні Національної доповіді академіка НАН України Сергія
Пирожкова взяли участь Президент Української асоціації зовнішньої
політики, Надзвичайний і Повноважний Посол України Володимир
Хандогій, директор Національного інституту стратегічних досліджень
доктор політичних наук, професор Олександр Литвиненко, заступник
Міністра закордонних справ України, Надзвичайний і Повноважний Посол
України Єгор Божок, перший віце-президент НАН України академік НАН
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України Володимир Горбулін, почесний директор Інституту археології НАН
України, член Президії НАН України академік Петро Толочко, член
Президії НАН України академікАнатолій Білоус та президент Національної
академії педагогічних наук України академік НАН України та НАПН
України Василь Кремень...
(вгору)
Додаток 29
28.02.2020
Перший віце-президент НАН України академік Володимир Горбулін
взяв участь у роботі круглого столу «Ключові акценти у розвитку
оборонного потенціалу України»
27 лютого 2020 році в інформаційному агентстві «Укрінформ»
відбувся круглий стіл на тему «Ключові акценти у розвитку оборонного
потенціалу України» за участі першого віце-президента Національної
академії наук України, голови Наглядової ради Українського інституту
безпекових досліджень академіка НАН України Володимира Горбуліна
(Національна академія наук України).
Також участь у роботі круглого столу взяли член правління
Українського інституту безпекових досліджень, директор Центру досліджень
армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) Валентин Бадрак, генеральний
директор ДК «Укроборонпром» 2018-2019 р.р. Павло Букін, член правління
Українського інституту безпекових досліджень, директор інформаційноконсалтингової компанії «Дефенс Експрес» Сергій Згурець, генералполковник, перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил
України 2016-2019р.р. Ігор Колесник, провідний науковий співробітник
Центрального науково-дослідного інституту озброєння і військової техніки
Збройних Сил України Віктор Дихановський, директор Наукововиробничого підприємства «Атлон Авіа» Артем В‘юнник, директор компанії
«Сатком групп», представництво Harris (США) в Україні Сергій Чепель та
заступник керівника відділу Національного інституту стратегічних
досліджень Віктор Павленко.
Головними темами обговорення експертів були: розвиток оборонного
потенціалу та трансформація Збройних Сил України, «підводні камені»
переозброєння українського війська, потенціал військово-технічного
співробітництва України з іноземними державами, передусім, із США. Також
учасники круглого столу представили своє бачення посилення потенціалу
України щодо реагування на усі типи загроз з боку Росії як країни-агресора.
Відкриваючи круглий стіл перший віце-президент НАН України
академік Володимир Горбулін відзначив, що початок 2020 року засвідчив
наявність значної кількості проблем та нерозв‘язаних питань у сфері безпеки
нашої держави.
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Наявні проблеми, на його думку, вимагають зосередження на трьох
ключових питаннях.
По-перше, необхідно переглянути існуючу модель управління обороннопромисловим комплексом (ОПК) та його взаємовідносин із замовниками.
Академік НАН України Володимир Горбулін виступив з ініціативою
створення в Україні міністерства ОПК, підпорядкованого профільному віцепрем‘єр-міністру. Така особа та інституція, на його думку, будуть нести
відповідальність і системно займатися розвитком вітчизняних озброєнь та
технологій і, головне, перспективою оборонної промисловості нашої
держави.
Через профільне міністерство та утворений в ньому відповідний
підрозділ, наприклад, Агентство з розвитку передових технологій, можна
реалізувати справжні, реалістичні підходи до стратегічного планування
переозброєння. І головне – перейти від використання наявних технологічних
можливостей до постановки завдань промисловості у сфері оборони та
безпеки.
Особливу увагу необхідно звернути на якість та технологічність
переозброєння.
На думку академіка НАН України Володимира Горбуліна, ракетні
програми повинні бути пріоритетними в державному оборонному
замовленні.
«Якщо ракетні програми не є ключовими – для країни, яка наполегливо
будує ракетний щит стримування, то у нас щось не так із пріоритетами», –
зазначив академік.
Ракетне озброєння, на думку, допоможе нашій державі зупинити
противника, захистити повітряний простір та морські кордони.
Також Володимир Горбулін звернув увагу на те, що треба підвищити
відсоток летальності державному оборонному замовленні. Зокрема, на його
думку, Україна має можливості здійснити модифікацію експортного варіанту
оперативно-тактичного ракетного комплексу «Грім-2», що значно посилило б
ефективність обороноздатності нашої держави.
««Нептун», «Вільха-М», розробка оперативно-тактичного комплексу
«Сапсан» із дальністю до 280 км, що створюється на базі експортної
модифікації ОТРК «Грім-2» та модернізовані ракети комплексів ППО – це
майбутнє нашого щиту», – підкреслив академік.
Володимир Горбулін також зазначив, що необхідно об‘єднати зусилля
держави і приватних підприємств у сфері ОПК. Так, новостворене профільне
міністерство обирало б з приватних підприємств ті, продукцію яких можливо
було б довести до серійного виробництва. Це б значно скоротило терміни
виготовлення новітнього озброєння.
Наостанок перший віце-президент НАН України академік Володимир
Горбулін наголосив, що у питанні планування державного оборонного
замовлення найбільше бракує зовнішньої експертизи і фахової комунікації.
Для вирішення цієї проблеми необхідним є створення при РНБО чи Офісі
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Президента майданчика для спілкування влади з експертами, науковцями та
виробниками. До такої експертної ради з питань ОПК при могли б увійти
кілька експертних інститутів, представники Національної академії наук
України та промислових об'єднань.
(вгору)
Додаток 30
11.02.2020
«Навіщо Україні потрібно розвивати свою науку?»
Нещодавно на сторінках газети «День» (№ 22-23, 2020 р.) було
опубліковано статтю генерального директора Науково-технологічного
комплексу «Інститут монокристалів» НАН України, голови ПівнічноСхідного наукового центру НАН України і МОН України, члена Президії
НАН України академіка Володимира Семиноженка. У ній автор піднімає
надзвичайно важливе питання: навіщо Україні потрібно розвивати свою
науку? (Національна академія наук України).
Аналізуючи головні тенденції сучасного світового розвитку, академік
В. Семиноженко зазначає: «Сьогодні провідні країни світу беруть участь у
найжорсткішому світовому змаганні за технології, реалізуючи стратегію
інноваційної політики «Індустрію 4.0», завойовуючи свої місця в новому
технологічному укладі, борючись за уми, залучаючи учених, інтелектуалів та
кваліфіковані кадри в свої країни. Кожна з цих країн, спираючись на власний
потенціал, формує свій профіль економічного розвитку, який і забезпечить їй
конкурентні переваги».
При цьому, у різних країнах існує величезний арсенал економічних
стимулів, розроблених для розвитку своїх науково-інноваційної та
промислової сфер. Ситуація ж, яка наразі спостерігається в Україні, є вкрай
загрозливою для майбутнього нашої держави.
З огляду на це, академік В. Семиноженко вкотре наголошує на
необхідності розвивати власну науку, промисловість, інновації. «Процес
побудови інноваційної економіки досить тривалий і потрібно запастися
терпінням. Але без цього не можна. Навіть країнам, які свого часу були
рішуче налаштовані на подібні перетворення, таким, як Китай і Сінгапур,
знадобилось не менше як 15-20 років.
Для цього є основа: ще не втрачено низку критичних технологій,
залишаються наукові школи, наукова інфраструктура, академічна культура
і багато іншого. І, попри колосальні втрати, особливо в останні роки, ця
основа в Україні все одно має низку переваг у порівнянні з тими ж
центральноєвропейськими та східноєвропейськими країнами. І визнанням
цього факту можна вважати, наприклад, прийняття України асоційованим
членом ЦЕРН, завдяки нашій участі в розвитку його проєктів, а також
рішення, прийняте 2010 року, побудувати унікальне «Джерело нейтронів,
засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем
електронів» на базі Національного наукового центру «Харківський фізико103

технічний інститут» (ХФТІ) НАН України. Наголошую, що таке рішення
було прийнято не тільки тому що ми передали останній збагачений уран,
який залишався в країні, а головним чином тому, що саме в Україні, в Харкові
є фахівці, які не лише здатні працювати на такому унікальному комплексі,
аналога якому не буде в світі в найближчі п’ятнадцять років, а й змогли його
самі спроєктувати і побудувати майже все своїми силами.
Саме такі технології, які можна назвати суверенітетоутворюючими, і
повинні, в першу чергу, розвиватися за адекватної державної політики, що
дасть можливість Україні бути максимально технологічно незалежною від
інших країн. До таких стратегічних напрямів можна віднести ядерну
енергетику,
літакобудування,
ракетобудування,
автомобілеі
суднобудування, низку напрямів у створенні військової техніки. До них
можна, безумовно, додати нанобіомедицину, штучний інтелект,
робототехніку. Але тут ми можемо сподіватися, зі зрозумілих причин, лише
на окремі успіхи.
Тому головне завдання 2020 року для нас – зробити перелом у ставленні
до науки в країні. Надія на це в тому, що нам вдалося зберегти, хоча й з
великими втратами, головний науковий загін країни – Національну академію
наук України. І в подальшому, при реформуванні науково-технічної сфери
країни (сьогодні це досить бурхливо обговорюється), нам потрібно думати
не про те, як скоротити учених, кількість інститутів і приватизувати
власність наукових організацій, а про те, як виділити більше коштів на
науку, зробити роботу учених більш ефективною, створити більше стимулів
для інновацій, захистити право на інтелектуальну власність і зробити більш
гнучким і вільним її обіг. Потрібен цілий комплекс заходів, пов’язаний з
активною, випереджаючої політикою в галузі науки. І оголошене
Президентом Зеленським у Давосі-2020 завдання для України – стати
лідером Центральної та Східної Європи досяжне лише при такому
підході», – пише автор статті.
Вчений переконує, що майбутнє мають лише країни з розвиненою
фундаментальною і прикладною наукою й передовою промисловістю. Це
аксіома. Саме тому, у своїй статті він пропонує перелік невідкладних заходів,
прийняття яких могло б стати основою для майбутніх успіхів України на
найближчі 15-20 років.
«Наука + промисловість + здорова фінансова система + розумні
правила гри – ось формула успіху для нашої країни. Цю формулу учені бачать
і розуміють, тепер її повинні зрозуміти і реалізувати уряд і парламент.
Рішення лежить виключно в політичній площині», – підсумовує академік
В. Семиноженко.
ОЗНАЙОМИТИСЯ ІЗ ПОВНИМ ТЕКСТОМ СТАТТІ
(вгору)
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Додаток 31
13.02.2020
«Треба зробити все, щоб українські вчені змогли реалізувати себе на
рідній землі», – Президент
13 лютого 2020 року Президент України Володимир Зеленський
зустрівся з лауреатами премії Глави держави для молодих вчених 2019 року.
Зустріч відбулася у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського
(Національна академія наук України).
В. Зеленський ознайомився з роботами лауреатів премії. Також Глава
держави оглянув експозицію Фонду Президентів України та вручив
лауреатам премії свідоцтва й нагрудні знаки.
«Я радий сьогодні відзначити українських вчених державними преміями
у галузі науки та техніки. Я неодноразово казав і повторюватиму:
найцінніше, що є в України, – це наші люди. Їхній розум, таланти,
креативність та працьовитість. І це доводять наші науковці», – сказав
В. Зеленський під час зустрічі.
Глава держави зазначив, що лауреатами цьогорічної премії стали 40
наукових робіт у сферах інфраструктури, енергетики, оборони, сільського
господарства, медицини, екології, кібербезпеки тощо. «Ці роботи
модернізують процеси, дозволяють державі потенційно зекономити або
заробити мільярди гривень, здатні покращити життя як окремих галузей, так і
всіх громадян України. Саме тому цього року ми кардинально змінили
концепт заходу. Ми хочемо, щоб роботи переможців не загубились у довгих
ящиках столу й були впроваджені не лише окремими українськими
підприємствами, а максимально широко та комплексно – наскільки це
можливо», – зауважив Президент.
За його словами, на сьогоднішню зустріч, крім науковців, були
запрошені міністри та представники бізнесу, щоб вони змогли
познайомитись одне з одним і запланувати початок співпраці. «Це важливий
крок, щоб відновити ефективну комунікацію та партнерство між наукою,
владою та бізнесом. Я знаю, що низка робіт уже зацікавила наші міністерства
– Міністерство інфраструктури, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства, Міністерство енергетики та захисту довкілля. Ми
всі дуже сподіваємося, що це принесе користь, дивіденди нашій державі і
вам, поважні вчені та науковці», – наголосив Президент.
Глава держави зазначив, що українці здійснили вагомий внесок у багато
сфер – від підкорення космосу до ІТ-технологій, і сьогодні треба зробити все,
щоб наші вчені змогли реалізувати себе не у Кремнієвій долині, а на рідній
землі. Для цього потрібна підтримка і держави, і приватного сектору.
«Це стосується фінансування, розвитку нових досліджень, маркетингу
наукових ідей та впровадження цих ідей у життя. Ми повинні надати імпульс
для розвитку української науки. Відкрити Україні та світу наших нових
Сікорських, Вернадських, наших Корольових», – зауважив В. Зеленський.
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Крім того, Президент подякував колективу Національної бібліотеки
України імені Вернадського за роботу та наголосив на доцільності
проведення ремонту в її приміщенні.
«Те, що я тут побачив, – це справді скарб, і я вдячний, що зберегли це
все – куточок науки для українців. Але мені здається, що тут треба, поперше, зробити ремонт», – сказав В. Зеленський.
Президент також зазначив, що держава має створити нормальні умови
для роботи науковців.
Довідково: Указом Президента України Володимира Зеленського від 13
грудня 2019 року № 903/2019 премії Президента України для молодих вчених
2019 року присуджено 40 роботам.
Перелік нагороджених молодих учених установ Національної академії
наук України
Докладніша інформація
(вгору)
Додаток 32
13.02.2020
Ремонт потрібен не лише приміщенням, де працюють науковці, а й
нашій системі управління та фінансування науки загалом, – Ганна
Новосад
Розвиток дослідницької інфраструктури, зміна стимулів фінансування та
реформа управління наукою, нові умови для трансферу технологій – це
основні напрями подальшого розвитку науки в Україні. Про це зазначила
Міністр освіти і науки України Ганна Новосад під час вручення премії
Президента України для молодих вчених за 2019 рік. Захід проходив за
участі Президента Володимира Зеленського, а також членів Уряду в
приміщенні Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
(Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України).
Володимир Зеленський особисто привітав усіх лауреатів стипендії та
вручив їм нагороди. Також йшлося про те, що просторам, в яких працюють
науковці, потрібен ремонт, щоб люди могли здійснювати дослідження в
нормальних сучасних умовах.
«Ремонт потрібен не лише приміщенням, де працюють науковці, а нашій
системі управління та фінансування науки загалом. Сьогодні, на жаль, наука
не просто фінансується часто за залишковим принципом, а й наявні ресурси
розподіляються неефективно. Це потрібно змінювати», – підкреслила Ганна
Новосад під час свого виступу.
Вона додала, що вже сьогодні завдяки реформі системи фінансування
вищої освіти університети, які мають кращі наукові результати, отримали
більше ресурсів.
«Сьогодні тут серед лауреатів премії Президента я бачу багато науковців
з наших університетів. Сумський аграрний університет, Київський
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політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Національний університет
біоресурсів і природокористування України – усі ці заклади отримали більше
фінансування завдяки досягненням у сфері науки. Я бачу науковців
Дніпровської політехніки, які сьогодні теж отримують нагороду. Цьогоріч
ваш університет отримав додатково 24,3 млн грн загального фінансування.
При цьому 12 млн гривень – це суто ваше досягнення, адже їх університет
отримав саме за рівень наукових досліджень закладу», – розповіла Міністр.
Вона висловила надію, що найближчим часом реформа розпочнеться і в
Національній академії наук та галузевих академіях, які сьогодні самоврядні.
«Розвиток дослідницької інфраструктури, зміна стимулів фінансування
та реформа управління наукою, нові умови для трансферу технологій – це
основні напрями подальшого розвитку науки в Україні. Ми рухаємося у
цьому напрямку. Реформа має торкнутись також НАН та галузевих академій
– це вже перезріле рішення», – додала Ганна Новосад.
(вгору)
Додаток 33
25.02.2020
В Україні затвердять новий порядок присудження наукових
ступенів
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
представлений для громадського обговорення проект Порядку присудження
наукових ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими
вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ) (Освіта.ua).
Документ встановлює процедури й умови присудження ступенів
доктора наук і доктора філософії, а також права й обов‘язки спеціалізованих
вчених рад закладів вищої освіти (наукових установ), здобувачів наукового
ступеню та опонентів.
Також порядок встановлює загальні вимоги до наукової кваліфікації
осіб, які здобувають наукові ступені.
Згідно з проектом документа, ступінь доктора наук присуджуватиметься
особі, яка за рішенням спеціалізованої вченої ради набула найвищих
компетентностей у галузі розробки і впровадження методології
дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, які
забезпечують розв‘язання важливої теоретичної або прикладної проблеми у
певній галузі знань або на межі кількох галузей.
Ступінь доктора філософії присуджуватиметься особам, які здобули
теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для
продукування нових ідей, розв‘язання комплексних проблем у галузі
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволоділи
методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провели власне
наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне
та/або практичне значення, і викладені у дисертації.
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Пропозиції та зауваження до проекту документа можна надсилати до 6
березня 2020 року на електронну адресу Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти: discussion@naqa.gov.ua.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ
(вгору)
Додаток 34
26.02.2020
Через плагіат та низьку якість досліджень Атестаційна колегія
МОН скасувала 3 наукові ступені доктора та кандидата наук
Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки через академічний
плагіат, низький рівень дисертаційних досліджень та невідповідність
паспорту наукової спеціальності скасувала рішення спеціалізованих вчених
рад про присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук трьом
здобувачам на засіданні 26 лютого 2020 року (Офіційний сайт Міністерства
освіти і науки України).
«Дуже важливо, коли професійна спільнота не мовчить, а називає
порушення порушенням, плагіат – плагіатом, імітацію науки – імітацією.
Лише тоді, коли самі науковці стоять на стороні високих наукових
стандартів, ми маємо можливість прийняти остаточне рішення.
Тому ми дуже вдячні усім, хто не мовчить та не мириться з імітацією у
своїй науковій дисципліні», – зазначив заступник Міністра освіти і науки
Єгор Стадний.
Атестаційна колегія МОН скасувала такі рішення спецрад:
Д 29.053.02 про присудження ступеня доктора наук Ющенку Петру
Андрійовичу
(спеціальність
«Історія
України»
07.00.01)
через
невідповідність належним критеріям, які висуваються до докторських
дисертацій, зокрема не містить авторських наукових положень та науково
обгрунтованих результатів у галузі історичної науки, що розв‘язують
важливу наукову або науково-прикладну проблему, наявність текстових
запозичень і некоректних посилань. Тема дисертації – «Києворуська
спадщина в історичній пам‘яті українського суспільства (XII – початок XXI
ст.)»
Д 55.051.05 про присудження ступеня кандидата наук Донник Тетяні
Анатоліївні (спеціальність «Паталогічна фізіологія» 14.03.04) через
невідповідність паспорта наукової спеціальності. Тема дисертації – «Роль та
механізми участі психоемоційних розладів в дизрегуляційній патології у
хворих з віддаленими наслідками закритої легкої черепно-мозкової травми та
обґрунтування їх корекції методом програмованої сенсорної деривації».
Д 64.053.04 про присудження ступеня кандидата наук Дерев‘янко Інні
Володимирівні (спеціальність «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
13.00.01) через фальсифікацію джерельної бази, ознаки прихованого
запозичення праць інших науковців та те, що дисертація не є науковим
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дослідженням. Тема дисертації – «Педагогічні ідеї християнського виховання
підлітків Київської Русі (кінець Х – середина ХІІІ століття)».
Водночас, ухвалено рішення присудити 306 наукових ступенів доктора
наук, 1079 – кандидата наук, 17 – доктора філософії. Атестаційна колегія
також присвоїла 194 вчених звання професора, 568 – доцента, 38 – старшого
дослідника.
На додатковий розгляд направлено 2 докторські та 6 кандидатських
дисертацій.
Також Атестаційна колегія МОН відмовила 2 спеціалізованим вченим
радам у продовженні їхньої роботи у зв‘язку з невідповідністю Положенню
про спеціалізовану вчену раду, порушеннями академічної доброчесності та
низькою якістю дисертаційних досліджень, які до цього захищались у таких
спецрадах. Це спецради в Харківському національному медичному
університеті МОЗ України та Національній академії керівних кадрів культури
і мистецтв Міністерства культури України.
(вгору)
Додаток 35
12.02.2020
Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з
питань освіти, науки та інновацій 12 лютого 2020 року
12 лютого 2020 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради
України з питань освіти, науки та інновацій (Комітет Верховної Ради України
з питань освіти, науки та інновацій).
<…> Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій
було розглянуто такі питання:
1. Про розгляд додаткових змін до проекту Закону про внесення змін
до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (реєстр.
№ 0898 від 29.08.2019) (друге читання).
Розглянувши та обговоривши інформацію Міністерства фінансів
України та Міністерства освіти і науки України щодо забезпечення
належного рівня заробітку науковців відповідно до чинних норм Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та норм законопроекту
реєстр. № 0898 від 29.08.2019 Комітет з питань з питань освіти, науки та
інновацій зазначає таке.
Відповідно до розрахунків Міністерства фінансів України потреба у
додаткових коштах для забезпечення у поточному році повноцінної дії норми
частини другої ст. 36 чинного Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» у частині встановлення ставок (окладів) науковим
працівникам державних наукових установ (вищих навчальних закладів),
виходячи з розрахунку посадового окладу молодшого наукового
співробітника на рівні не нижче подвійної середньої заробітної плати у
промисловості в цілому по Україні становить приблизно 19,199 млрд. грн.
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За розрахунками Міністерства освіти і науки України ця цифра
орієнтовно складає на 10 місяців поточного року 14,762 млрд. грн.
Згідно з розрахунками Міністерства фінансів України потреба у
додаткових коштах для забезпечення у поточному році рекомендованої
законопроектом реєстр. № 0898 норми зазначеної частини ст. 36, яка
передбачає встановлення ставок (окладів) науковим працівникам державних
наукових установ (закладів вищої освіти), виходячи з розрахунку посадового
окладу молодшого наукового співробітника на рівні не нижче одинадцяти
прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено
законом на 1 січня календарного року становить приблизно 19,066 млрд. грн.
За розрахунками Міністерства освіти і науки України ця сума
орієнтовно складає на 10 місяців поточного року 14,189 млрд. грн.
Розбіжності в розрахунках міністерств серед іншого пов‘язані також із
тим, що наразі в чинному Законі не визначено за який період потрібно
рахувати середню заробітну плату в промисловості в цілому по Україні. Тому
Міністерство фінансів України рахувало середній показник за 11 місяців
2019 року, а Міністерство освіти і науки України лише за листопад 2019 року
(останні статистичні дані, які мало Міністерство під час розрахунку), що
вказує на необхідність вдосконалення цієї законодавчої норми.
Слід зазначити те, що такий великий розрив між чинною з 2020 року
норми Закону і плановими показниками бюджетного фінансування на 2020
рік виник через невиконання Урядом із 2017 по 2020 роки норми абзацу
першого пункту 2 розділу VI «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність», яким визначено, що абзац перший частини другої статті 36 цього
Закону набирає чинності з 1 січня 2020 року шляхом збільшення з 1 січня
2017 року цієї величини.
У зв‘язку з викладеним і з метою чіткого визначення та наближення
реального заробітку науковців до норм Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» за результатами обговорення цього питання
народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань
освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:
1. Рекомендувати Верховній Раді України під час розгляду у другому
читанні проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» (реєстр. № 0898 від 29.08.2019) врахувати
уточнену поправку № 25 щодо абзацу першого частини другої статті 36
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у такій редакції
Комітету:
―в абзаці першому частини другої слова ―подвійної середньої заробітної
плати у промисловості в цілому по Україні‖ замінити словами і цифрами
―одинадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого
встановлено законом на 1 січня 2020 року‖.
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2. В установленому порядку внести зміни до порівняльної таблиці до
другого читання проекту Закону про внесення змін до Закону України ―Про
наукову і науково-технічну діяльність‖ (реєстр. № 0898 від 29.08.2019)…
(вгору)
Додаток 36
26.02.2020
Зустріч науково-освітянської спільноти Харківщини з головою
ХОДА Олексієм Кучером
Сьогодні в НТК «Інститут монокристалів2 під головуванням академіка
Володимира Семиноженка відбулася зустріч науково-освітянської спільноти
Харківщини з головою ХОДА Олексієм Кучером. Головною темою зустрічі
стали актуальні проблеми розвитку науково-технічного та інноваційного
потенціалу Харківщини. Серед учасників були ректори закладів вищої освіти,
директори інститутів Національної академії наук України, директори
інститутів національних галузевих академій, директори галузевих інститутів,
керівники провідних науково-виробничих об‘єднань, провідні науковці,
представники профспілок, молоді вчені, представники ЗМІ, також в зустрічі
прийняли участь заступник голови обласної державної адміністрації Євгеній
Грицьков, директор Департаменту науки і освіти ХОДА Лариса Карпова та
народний депутат України Андрій Одарченко (НТК «Інститут
монокристалів» НАН України).
Дані щодо стану наукової галузі регіону навів голова Північно-Cхідного
наукового центру НАН України Володимир Семиноженко. У рамках заходу з
доповідями про актуальні питання розвитку науки та освіти області
виступили керівники харківських вишів, промислових підприємств та
кластерів, а також науково-дослідних інститутів.
За словами Володимира Семиноженка: «...Це не просто знайомство, а й
діалог про шляхи партнерства наших організацій з регіональною владою.
Перш за все, для вирішення найгостріших питань: стимулювання розвитку
нашої промисловості, збільшення інноваційної складової регіональної і
національної економіки, розвитку наших наукових організацій. Тому що всі
ці напрямки – основа розвитку і всієї країни, і нашого регіону, в тому числі і
фундамент для реалізації Стратегії розвитку Харківщини до 2026 року, яка
зараз знаходиться в процесі прийняття.
Найголовніше, ми домовилися, що весь депутатський корпус від
Харкова (це близько 20 депутатів) буде консолідований для вирішення тих
законодавчих ініціатив, які вже напрацьовані Північно-Східним науковим
центром у співпраці з нашими правовими інститутами. Йдеться і про новий
Закон про науку, Законі про інноваційні парках, про зміни до цілої низки
кодексів для того, щоб ввести в законодавче поле ринкові важелі для більш
ефективного розвитку реального сектора економіки».
(вгору)
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Додаток 37
16.02.2020
Безвершенко Ю., кандидат фізико-математичних наук, м. н. с.
Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України,
експерт ГО «Справжні зміни»
Реформа науки 1.0: недоліки дизайну чи впровадження?
Чому більшість змін залишилися на папері і чому є надія на краще
(ZN.UA).
16 січня 2016 року набув чинності Закон «Про наукову і науковотехнічну діяльність».
Відтоді минуло чотири роки. Життя науковців за цей час не
покращилося, а їх самих стало менше. Професійна реалізація в науці в
Україні є ще менш імовірною, а повноцінне використання можливостей
Європейського дослідницького простору та міжнародної співпраці
залишається нездійсненним.
Працювати над текстом нової редакції закону про наукову і науковотехнічну діяльність почали ще 2015-го. То був час гарячих дискусій і цікавої
роботи. Чотири альтернативні законопроєкти, більш як два місяці роботи в
комітеті над текстом до другого читання, і нарешті закон ухвалено. Потім –
пауза. Чинний на той момент президент не підписав закону у відведений час,
і ми, науковці, підготували електронну петицію. Тоді ж, наприкінці 2015
року, відбулися акції молодих учених Національної академії наук України за
підписання та повноцінну реалізацію закону на противагу ініціативам щодо
швидкої «оптимізації» науки. Прес-конференції та широке обговорення.
Петиція до президента набрала тоді понад 15 тисяч голосів. І президент закон
підписав.
Після цього мала б на повну запрацювати урядова машина, принаймні у
країні з налагодженою роботою державних інституцій. Природно було
очікувати, що реформа науки – запропонована урядом і схвалена
парламентом – стане якщо не пріоритетом Кабміну, то щонайменше
впроваджуватиметься у передбачені законом терміни.
Що саме мало бути зроблено?
Закон «Про наукову і науково-технічну діяльність» передбачає
реалізацію трьох типів норм для його впровадження.
Перший – детальний опис окремих завдань, зокрема з побудови
нових інституцій.
Створення Національної ради з питань розвитку науки і технологій та
Національного фонду досліджень у законі прописано дуже детально. З
одного боку, в його розробників було цілковите розуміння, що деталі дійсно
важливі (а їх бачення було і є суттєво відмінним у різних гравців), з іншого –
було бажання максимально алгоритмізувати їх створення, щоб вони
запрацювали швидко і якісно.
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Національну раду з питань розвитку науки і технологій мали створити
до кінця 2016 року. Але реально перше її засідання відбулося через два роки
з набуття чинності Законом «Про наукову і науково-технічну діяльність».
Більш того, говорити всерйоз про залученість попередніх урядів до
роботи Нацради насправді складно. Адже за два роки вона збиралася лише
тричі. Натомість закон передбачає не менш як чотири засідання на рік. Та й
питань для обговорення не бракувало.
Та чи можна сказати, що робота Нацради є провальною? Загалом-то,
може, й так. За рахунок відсутності політичного лідерства щодо науки в
попередніх урядах Нацрада як ціле фактично не працювала. Ефективною
вона почала бути за чинного уряду, адже, окрім оперативно проведеного
засідання, було вперше створено її робочі групи, поставлено чіткі дедлайни і
взято політичні зобов‘язання. Далі побачимо.
Разом з тим робота наукового комітету Нацради точно на висоті: десятки
розглянутих проєктів нормативно-правових актів, залученість його членів до
робочих груп Міністерства освіти і науки, активна робота зі створення
Національного фонду досліджень.
Однак чи зросла якість нормативно-правових актів Кабміну щодо науки?
Так, але здебільшого лише там, де посадовці справді дослухалися до
рекомендацій наукового комітету. А раніше це бувало не так часто. Більш
того, якщо врахувати наявні у цього комітету ресурси (фінансові,
адміністративні тощо), а точніше, їх фактичну відсутність, то його
ефективність прямує до нескінченності.
Національний фонд досліджень повинен був узяти на себе головний
удар із забезпечення найбільш спроможних науковців на час, поки вдасться
перезапустити надання базового фінансування та здійснити структурні
реформи. Якби він запрацював 2017 року, як це передбачалося законом, то за
ці роки сума близько одного мільярда гривень уже могла б піти на
фінансування науковців. Це суттєво не змінило б ситуації в сфері, але,
напевне, стало б тим якорем, який утримав би певну кількість справжніх
науковців, дав би їм можливість залучити молодь, нарощувати дослідницьку
інфраструктуру та розвивати свої наукові напрями. Але через зволікання із
запуском Нацради, а потім – через труднощі із скликанням її засідань більшу
частину роботи зі створення керівних органів фонду було виконано лише
2019 року.
Що ми маємо сьогодні? Національний фонд досліджень повинен
оголосити конкурси з 1 квітня 2020 року. І тільки наприкінці року можна
буде робити перші висновки. Отож можна сказати, що цей інструмент навіть
ще не запрацював. З огляду на велику роботу, виконану науковим комітетом і
науковою радою фонду, а також на залучення уряду до вирішення завдання
запуску фонду можна сподіватися, що невдовзі отримаємо історію успіху.
Хоча задля того, щоб зробити цей інструмент ефективним, потрібно чимало
попрацювати.
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Другий тип норм для реалізації закону про наукову діяльність –
створення нормативно-правової бази на рівні Кабміну.
Станом на сьогодні ряд актів Кабінету міністрів відсутні або потребують
суттєвого доопрацювання. Проблема насамперед у практиці життя, коли
конкретний учений мусить вигадувати якісь хитромудрі способи, щоб
реалізувати свої права та обов‘язки, використати можливості для
професійного розвитку понад ті дуже скромні, що їх надає держава.
Ще з початку 2016 року слід було проводити консультації з науковцями
та фахівцями, які відповідають за адміністрування та регулювання
відповідних процесів. Сідати за один стіл і у відкритій дискусії формувати
життєздатні рішення: від наукових стажувань до адміністрування
міжнародних грантів. І вкладати ці рішення в бачення архітектури всієї
системи, щоб було розуміння, яким чином буде досягнуто синергії
запропонованих інструментів.
Так, по багатьох із цих питань нарешті йде інтенсивна робота, але чому
треба було чекати кінця 2019 року?
Третій тип норм – положення-декларації, які уряд може розгортати
в довільній формі.
До рамкових положень, які зафіксовано у законі про наукову і науковотехнічну діяльність, належить перш за все те, що держава забезпечує
інтеграцію національного дослідницького простору у Європейський
дослідницький простір (ЄДП) шляхом реалізації його пріоритетів. Це
питання, яке за час нашого членства в ЄДП, тобто з 2015 року, майже не
зрушило з місця. А рамкова програма Євросоюзу з досліджень «Горизонт2020», завдяки асоційованій участі в якій ми й отримали низку можливостей,
вже добігає кінця. Результати незалежного європейського аудиту
національної системи досліджень та інновацій, здійсненого із використанням
одного з численних інструментів Європейської комісії 2016 року, не було
належним чином проаналізовано та використано. Перелік втрачених
можливостей можна продовжувати.
Знову ж таки, слід сподіватися на системну роботу в цьому напрямі
робочої групи Національної ради з питань розвитку науки і технологій,
наукового комітету і МОН, а також на політичну підтримку цьому
пріоритету з боку уряду. Новими викликами є приєднання України до
наступної рамкової програми «Горизонт Європа» та низка дій з узгодження
наших політик у сфері науки з тими, що діють чи розробляються в ЄС. Але
дуже прикро, що 2020-го ми починаємо нову сторінку, не маючи надійного
фундаменту результатів системних дій з 2016 року.
Ще одне положення закону, яке так і залишилося декларацією, – про те,
що держава забезпечує бюджетне фінансування наукової та науковотехнічної діяльності у розмірі не менш як 1,7% ВВП (з поступовим
збільшенням з 1 січня 2017 року). Так, це великі гроші. Але це й питання
пріоритетів, а також чесної відповіді на низку запитань. Якою держава
бачить роль науки в розбудові України? В розвитку економіки та
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суспільства? Заодно стане зрозумілим, як відповідати на необхідність
виконувати норму закону про 3% ВВП на науку з 2025 року за рахунок усіх
джерел.
Так, немає довіри до системи, яка за багатьма науковими напрямами
нездатна забезпечити самоочищення. Але це означає, що потрібно
створювати інструменти і формати збільшення фінансування, які будуть
підкріплювати правильну поведінку і робити мімікрію чи псевдонауку
максимально невигідними. Це було б справедливо й ефективно.
Отже, науковцям стало жити гірше, але чи внаслідок реформи? Ні, адже
велика частина суттєвих новацій залишилася наразі лише на папері або
почала впроваджуватися лише протягом останніх року-півтора.
Скоріше, стало гірше через бездіяльність або недостатньо якісне
виконання урядами своїх обов‘язків у 2016–2019 роках. А також через
інертність наукової системи в цілому, що у поєднанні з недостатньою
спроможністю держави виконувати закони і браком фінансування
призводить до стагнації наукової сфери. Це історія і про відсутність
політичного лідерства щодо науки протягом тривалого часу, і про те, що
реформи не зробити безоплатно. На трансформацію системи потрібні
ресурси. Ентузіазму десятка небайдужих для зміни державної системи та
багаторічних практик недостатньо.
З іншого боку, реальність 2020 року разом із втраченими роками та
можливостями, але й із набутим досвідом і його аналізом потребує
одночасного запуску і реформи науки 2.0. Ідеться про структурні реформи –
реформу галузевих академій наук та еволюційні зміни в Національній
академії наук. Про інтенсивну розбудову інфраструктури для збору даних
про наукову сферу для їх подальшого аналізу та використання всіма
зацікавленими сторонами. Про нарощування фінансування, але не лише
грантовими інструментами, а й на основі базового фінансування,
прив'язаного до показників якості наукової діяльності за попередній період.
Ці зміни вже напрацьовуються, визрівають і можуть (мають!) бути
запущені паралельно. Від їхньої якості та швидкості впровадження залежить
направду багато. Якщо не все.
(вгору)
Додаток 38
Засідання Президії Національної академії наук України 12 лютого
2020 року
12 лютого 2020 року під головуванням Президента Національної
академії наук України академіка Бориса Патона відбулося чергове
засідання Президії НАН України (Національна академія наук України).
<…> З питання «Про підсумки виконання Програми інформатизації
НАН України на 2015–2019 роки» виступив академік-секретар Відділення
115

інформатики НАН України, директор Інституту програмних систем
НАН України академік Пилип Андон.
У своїй доповіді він зазначив, що в рамках виконання Програми було
реалізовано низку проектів, спрямованих на подальший розвиток та
впровадження в НАН України нових сучасних інформаційних технологій та
систем, метою яких є підвищення якості та продуктивності наукових
досліджень. Зокрема, виконано 71 проект за участю 17 установ НАН
України.
Так, подальшого розвитку отримала академічна мережа обміну даних
(АМОД). АМОД об‘єднує всі наукові центри України, має вихід до потужних
наукових мереж в Європі та забезпечує комунікаційне середовище для
інформаційної підтримки діяльності НАН України. АМОД цілодобово
забезпечує близько 130 установ НАН України понад десятком різноманітних
послуг та сервісів, перелік яких постійно збільшується.
Було створено та впроваджено наукові електронні бібліотеки як в рамках
окремих наукових установ, так і Національної бібліотеки України
ім. В.І. Вернадського, а також Система інтеграції електронних бібліотек
України NASPLIB, яка об‘єднує 484 видань НАН України, містить 150000
статей. NASPLIB підключено до низки відомих у світі порталів-інтеграторів
наукових інформаційних ресурсів (Core та ін.), зокрема до OpenAire –
Інфраструктури відкритого доступу Європейського Союзу, яка є однією з
базових компонент проекту ЄС European Open Science Cloud (EOSC).
Також на базі міжнародного стандарту за харвестінгом описової
інформації про електронні інформаційні ресурси OAI-PMH створено сайтінтегратор електронних бібліотек України, який інтегрує 74 ЕБ з 630 000
електронними документами.
Вперше в Україні було спроектовано та впроваджено засновані на
семантизації статей методи і засоби інтелектуалізації портальної версії
Великої української енциклопедії (е-ВУЕ).
У рамках виконання Програми здійснено впровадження типової системи
автоматизації підтримки функціонування редакцій періодичних видань,
зокрема електронної редакції «Українського фізичного журналу» та
«Condensed Matter Phisics».
У провідних наукових установах створено 3 потужні дата- центри і 29
грід-вузлів, які забезпечують користувачів обчислювальними ресурсами для
обробки масштабних експериментів та розрахунків теоретичних моделей. Це
сприяло розбудові національної грід-мережі й забезпечило участь науковців
у міжнародних проектах (EGEE, Alice та iн.).
Також було створено основи хмарної інфраструктури НАН України, що
надають можливість побудови обчислювальних хмарних середовищ і
хмарних сховищ та ефективного використання обчислювальних ресурсів,
реалізуючи модель «виділення ресурсів за вимогою». Так, на базі
кластерного центру Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН
України створено Центр колективного користування «Ресурсний центр для
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грід- та хмарних технологій». Це забезпечило підтримку наукових
розрахунків в таких галузях, як фізика і астрофізика високих енергій,
астрономія, фізика біологічних макромолекул, молекулярна та клітинна
біологія і генетика з використанням хмарних технологій. На основі центру
започатковано проект побудови Національного хабу Європейської хмари
відкритої науки.
Подальший розвиток отримав суперкомп‘ютерний комплекс СКІТ
Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України: підвищено пікову
продуктивність комплексу майже втричі – до 120 терафлокс; створено
хмарний сегмент комплексу, а також спеціалізований кластер СКІТ-АІ для
підтримки вирішення задач штучного інтелекту, машинного навчання,
великих даних. На базі СКІТ-комплексу створено Центр колективного
користування для надання установам НАН України високопродуктивних
обчислювальних ресурсів.
Крім того, розроблено, впроваджуються та підтримуються окремі засоби
для автоматизації основних ланок науково-організаційних та господарських
підрозділів НАН України.
В обговоренні доповіді академіка Пилипа Андона виступили віцепрезидент НАН України, директор Інституту теоретичної фізики
ім. М.М. Боголюбова НАН України академік Анатолій Загородній,
академік-секретар Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології
НАН України, директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН
України академік Сергій Комісаренко, генеральний директор Науковотехнологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України, голова
Північно-Східного
наукового
центру
НАН
України
і
МОН України академік Володимир Семиноженко і
директор
Головної
астрономічної обсерваторії НАН України академік Ярослав Яцків.
У підсумку Президія НАН України відзначила важливість робіт, які
виконуються в рамках Програми інформатизації, та погодилася з доцільністю
продовжити її реалізацію на наступні п‘ять років, зважаючи на те, що
процеси інформатизації НАН України потребують подальшого розвитку та
удосконалення.
(вгору)
Додаток 39
21.02.2020
Олексій Гончарук: Ми працюємо над тим, щоб Україна стала
«державою інновацій»
21 лютого за участі Президента України Володимира Зеленського та
Прем‘єр-міністра Олексія Гончарука відбулося вручення сертифікатів
переможцям грантів Українського фонду стартапів. Фонд обрав перших 8
переможців пітчинг-сесій, які отримують від держави 9 млн грн
(Урядовий портал).
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«Ми вітаємо переможців першої хвилі і чекаємо нових проектів і нових
ідей. Україна в глобальному рейтингу інновацій 2019 року посіла 47 місце.
Поточне місце України абсолютно не відповідає тому потенціалу, який ми
маємо. У нас надзвичайно талановиті люди. Саме тому був створений
Український фонд стартапів», – сказав Олексій Гончарук.
Він пояснив, що Фонд фінансує стартапи на початкових стадіях
розвитку (pre-seed та seed). Seed грант (становить 1 млн 250 тис. грн) та Preseed грант (625 тис. грн). Наразі Фонд має підтримку від держави у розмірі
майже 400 млн грн. Фондом вже отримано більше 1200 заявок, які
знаходяться на розгляді.
За словами Прем‘єр-міністра, щоб вирішити проблему розвитку
інновацій, Уряд працює над забезпеченням необхідної підтримки для
розвитку стартапів в Україні, щоб вони не шукали фінансування за
кордоном.
«Ми хочемо одного, щоб стартап виникав, розвивався і був
зареєстрований в Україні, щоб першими переваги від нього отримували
українці, щоб про Україну говорили як про націю інноваторів», – додав Глава
Уряду.
Переможці діляться на дві категорії. Seed-гранти надаються
розробникам вже створених продуктів, які потребують розширення та
підтримки, та становлять 1 млн 250 тис. грн ($50.000). Інша категорія – preseed-гранти, які надаються розробникам ідей, які ще на стадії створення
власного продукту. Вони отримають по 625 тис. грн ($25.000).
Довідково. Український фонд стартапів (офіційна назва: Фонд розвитку
інновацій – www.usf.com.ua) за бюджетні кошти забезпечуватиме грантове
фінансування компаній з інноваційним продуктом на ранній стадії розвитку.
Фонд зареєстровано у грудні 2018 року.
(вгору)
Додаток 40
24.02.2020
МОН співпрацюватиме з інноваційним парком UNIT.City
Міністерство освіти і науки підписало меморандум про співпрацю з
інноваційним парком UNIT.City. Відповідний документ підписаний під час
зустрічі міністра освіти і науки Ганни Новосад із СЕО компанії Домініком
Піоте та керуючим партнером Костянтином Євтушенко (Освіта.ua).
Планується, що за результатами співпраці українські учні, науковці та
всі інші, хто вивчає інновації, отримають більше можливостей для розвитку
стартапів та підприємництва в Україні. Для цього вони зможуть
використовувати ресурси інноваційного парку UNIT.City.
За словами Ганни Новосад, для Міністерства освіти і науки дуже
важливо розширювати коло партнерів, готових разом з МОН робити реальні
дії для розвитку інновацій та підприємництва серед молоді.
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«Зараз, розпочавши роботу з UNIT.City, ми отримуємо ще одного
партнера для співпраці. Зі свого боку ми допомагатимемо та сприятиме всім
активностям, пов‘язаним із освітньою сферою», – зазначила Ганна Новосад.
Документ передбачає спільну організацію різних заходів. Вони мають
підвищити обізнаність про сучасні інформаційні технології, підприємницьку
культуру, стартап-екосистему тощо.
Своєю чергою, керуючий партнер UNIT.City Костянтин Євтушенко
наголосив, що іноваційного парку дуже важливо підтримувати зв'язок з
академічним середовищем і з Міністерством освіти і науки, оскільки парк
запроваджує новітні системи освіти, що проходять тестування в рамках
UNIT.City.
«Освіта, що базується на інноваціях та технологіях, є центром усього,
що ми робимо. Сьогодні 37% нашої території віддано освітнім проектам. Ми
вже маємо досвід надання підтримки державному сектору. Саме тут
розташований Український Стартап Фонд, що успішно реалізує державну
політику у напрямі інновацій. Міністерство може розраховувати на нас як у
межах нашої експертизи, так і в межах нашої постійної роботи на благо
побудови нової української освіти», - підкреслив Костянтин Євтушенко.
Також у рамках співпраці, МОН і UNIT.City ділитимуться досвідом, як
навчати школярів підприємництву, інноваційному мисленню та гнучким
навичкам. Окрім того, в межах співробітництва планується робота з
вдосконалення українського законодавства в цій сфері.
Серед інших напрямів співпраці – підтримка партнерства з
міжнародними організаціями, що готові сприяти розвитку інноваційної
діяльності та підприємництва в Україні.
(вгору)
Додаток 41
25.02.2020
У травні українські винахідники зможуть представити кращі
проєкти та позмагатися за їхню підтримку – відкрито реєстрацію на
«Innovation Fest»
Стартувала реєстрація на Всеукраїнський форум «Innovation Fest» та
конкурси стартапів, які проходитимуть в його межах. Захід відбудеться 14
травня 2020 року в Києві, його вже вп'яте проводить Міністерство освіти і
науки (Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України).
«‖Innovation Fest‖ – це майданчик, де наші науковці, інноватори та
стартапери можуть показати свої кращі проєкти, позмагатися за їхню
фінансову підтримку, познайомитися з потенційними інвесторами. Тобто це
один із кроків до того, чого нам зараз дуже не вистачає – ефективної
комунікації науки та бізнесу. І саме побудова такої комунікації буде одним із
пріоритетів нашої роботи як Міністерства на цей та найближчі роки», –
повідомив перший заступник Міністра освіти і науки Юрій Полюхович.
119

Він також додав, що за 5 років «Innovation Fest» став стартовим
майданчиком для багатьох молодих винахідників. Наприклад, фіналіст 2018го Валентин Фречка, який винайшов спосіб виготовлення паперу з опалого
листя, уже проводить випробування своєї технології на реальному
підприємстві та планує запуск масштабної лінії з переробки. А переможець
минулого року – стартап CamTouch, що дозволяє будь-яку поверхню
перетворювати на інтерактивну дошку, був відібраний міжнародними
експертами та представляв Україну на найбільшій технологічній конференції
світу «Startup Grind Global 2020» в Каліфорнії.
На цьогорічному «Innovation Fest» плануються такі заходи:
• презентація інноваційних розробок;
• конкурс IT-EUREKA;
• конкурс інноваційних проєктів;
• пітчі фіналістів програми YEP!Starter;
• навчальні тренінги;
• круглий стіл «Розвиток інноваційної екосистеми в закладах вищої
освіти України».
Участь у заходах Форуму безкоштовна, але за попередньої реєстрації.
Вона відкрита до 8 травня 2020 року за посиланням.
Також наразі триває реєстрація на 2 конкурси проєктів для інноваторів:
• конкурс IT_EUREKA;
• конкурс інноваційних проєктів.
IT_EUREKA – конкурс стартапів у галузі інформаційних технологій,
який проводить шведська ІТ-консалтингова компанія Sigma Software за
підтримки Міністерства освіти і науки України. До участі запрошують
команди з проєктами у таких сферах, як-от: фінанси, обробка трафіку,
реклама, інформаційна безпека, AR/VR, інфотейнмент тощо.
Конкурс проходитиме за двома напрямами:
• Hardware-стартапи;
• Software-стартапи.
Заявки приймаються до 18:00 10 березня.
На конкурсі інноваційних проєктів роботи мають бути спрямовані на
створення й реалізацію інноваційного продукту в будь-якій галузі. До участі
допускаються проєкти на стадії готовності не менш як прототип.
Заявки приймаються до 18:00 6 квітня.
Більше інформації про участь у конкурсах та «Innovation Fest»
дивіться тут.
(вгору)
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Додаток 42
27.02.2020
Інновації для малих та середніх підприємств – представники
Експертної групи проєкту ВОІВ в Укрпатенті
26 лютого 2020 року на Державному підприємстві «Український
інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) представники Експертної
групи Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) продовжили
консультації з упровадження Проєкту щодо малих та середніх підприємств
(МСП)
та
їх
доступу
та
використання
інновацій,
що
фінансуються/формуються державою (Український інститут інтелектуальної
власності).
Програма консультацій Експертної групи ВОІВ про впровадження 25 –
27 лютого 2020 року в Україні включає презентацію Проєкту щодо МСП та
їх доступу та використання інновацій, що фінансуються/формуються
державою, оцінку сучасного стану справ в Україні, а також проведення
відповідних консультацій. Робочі зустрічі Проєкту ВОІВ щодо МСП
проходять у Кабінеті Міністрів України, Міністерстві освіти і науки
України, Національній академії наук України, Торгово-промисловій палаті
України, Укрпатенті та Інноваційному парку UNIT.City. Під час зустрічей
розглядаються: практика управління правами ІВ в урядовому секторі та
важливість аудиту ІВ; питання діджиталізації сфери ІВ; практика
управління ІВ в системі Міністерства освіти і науки України; державна
підтримка та механізми створення ІВ в системі Національної академії наук
України (НАНУ); участь приватного сектору в державних закупівлях;
комерціалізація урядової інтелектуальної власності; роль Укрпатенту в
управлінні активами ІВ, що фінансуються/формуються в урядовому секторі;
схеми підтримки МСП в Офісі розвитку МСП, TISC та Укрпатенті;
фінансування приватного сектору, необхідність схем ліцензування та
доступу до інновацій, що фінансуються державою; дані як актив, який
керується урядовими установами. Підсумком консультацій в Україні стане
створення групи експертів, призначення координаторів серед усіх
зацікавлених сторін та затвердження дорожньої карти проєкту.
ВОІВ на заході представили: міжнародний експерт організації Хагіт
Мессер-Ярон (Ізраїль) та Касіет Качаганова (Киргизстан), експерт відділу
МСП і підтримки підприємництва департаменту країн з перехідною та
розвинутою економікою ВОІВ. Укрпатент представляли: в. о. Генерального
директора Наталія Петрова, директори з напрямів роботи Укрпатенту та
фахівці профільних підрозділів підприємства. Також до роботи долучилися
представники Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України на чолі із заступником директора департаменту
інтелектуальної власності Богданом Падучаком.
Першою темою круглого столу 26 лютого 2020 року в Укрпатенті стала
роль Укрпатенту в управлінні активами ІВ, що фінансуються та формуються
121

в урядовому секторі. Директор з питань інноваційного та інформаційного
розвитку Укрпатенту Петро Іваненко ознайомив учасників зустрічі з
функціями та основними засадами діяльності Укрпатенту, звернувши увагу в
презентації на ключові факти стосовно підприємства, включаючи повний
цикл роботи із заявником до видачі охоронного документа, роботу в статусі
Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої
експертизи, сучасну технологічну базу, опрацювання статистичних даних та
аналіз діяльності національних заявників. Також Петро Іваненко підкреслив,
що за даними за 2019 рік та на початок 2020 року стабільним є зростання
частки електронних заявок, які подаються на об‘єкти промислової власності в
Україні. Як підкреслив директор з автоматизації технологічних процесів
Укрпатенту Сергій Марченков, постійне вдосконалення технологічних
можливостей підприємства спрямоване, зокрема, на впровадження сучасних
сервісів для заявників та власників охоронних документів на ОПВ.
Під час подальшого обговорення проєкту фахівці ВОІВ порушили
питання, які стосуються визначення джерел фінансування заявників, що
працюють у бюджетних установах, та більш детально окреслили основну
мету проєкту, яка полягає у виявленні ІВ-активів, які є невикористаними та
недоінвестованими, але мають потенціал для посилення позицій та створення
доданої вартості. Як зазначила Касіет Качаганова, на старті роботи проєкту
першочерговим є визначення можливостей усіх його учасників для
подальшого впровадження ефективних механізмів доступу й використання
інновацій малими та середніми підприємствами. У свою чергу директор з
питань права та адміністрування державних реєстрів Микола Потоцький
зазначив, що можливості Укрпатенту дозволяють надати в галузевому розрізі
інформацію, яка буде корисною для реалізації проєкту.
Друга тема зустрічі в Укрпатенті стосувалася розвитку мережі Центрів
підтримки технологій та інновацій (TISC) в Україні. Директор з питань
розвитку відносин у сфері інтелектуальної власності Укрпатенту Данило
Цьвок у своїй презентації детально описав концепції, засади функціонування
та еволюції TISC, а також продемонстрував показники функціонування
мережі за 2019 рік. Предметом подальшого обговорення за участю фахівців
ВОІВ були особливості створення TISC на базі вишів, надання
індивідуальних консалтингових послуг на платній та безоплатній основі для
побудови та реалізації IP-стратегії замовника, а також основні завдання
розвитку TISC у 2020 році.
Завершила перебування представників ВОІВ в Укрпатенті екскурсія до
Музею правової охорони інтелектуальної власності: учасники заходу
ознайомилися із цікавими фактами та експонатами, які демонструють різні
історичні етапи розвитку охорони ІВ на теренах України.
(вгору)
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Додаток 43
25.02.2020
Майбутнє «Академ.Сіті»
14 лютого 2020 року Інноваційний центр Київського академічного
університету (КАУ) провів стратегічну сесію представників науководослідних інститутів НАН України, що розташовані в Академмістечку.
Під час сесії було розглянуто питання щодо формування основних завдань
та плану дій зі створення наукового парку «Академ.Сіті» (Національна
академія наук України).
На заході були присутні представники Інституту металофізики ім. Г.В.
Курдюмова НАН України, Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.
Францевича НАН України, Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.
Вернадського НАН України, Фізико-технологічного інституту металів та
сплавів НАН України, Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН
України, Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України,
Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН
України, Інституту прикладних проблем фізики і біофізики НАН України,
Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України та Інституту технічної
теплофізики НАН України.
На основі попереднього анкетування керівників інститутів
Академмістечка щодо завдань зі створення наукового парку ―Академ.Сіті‖ та
форм можливої співпраці фахівці Інноваційного центру КАУ запропонували
план перших кроків для формування наукового парку.
Керівник проєкту «Академ.Сіті», заступник директора КАУ з розвитку
та інновацій, заступник директора з наукової роботи Інституту математики
НАН України доктор фізико-математичних наук
Олександра Антонюк виступила з короткою презентацією, де підсумувала
пропозиції інститутів, виокремивши 4 пріоритетні сфери співпраці, на які є
запит:
1.
Реклама розробок і пошук замовників.
2.
Free Space: майданчик для співпраці.
3.
Інформаційні послуги / сервіси.
4.
Представлення спільних інтересів інститутів Академмістечка в
органах влади.
Під час стратегічної сесії, яку вела Президент Всеукраїнської асоціації
консультантів з управління Олена Юзькова, було визначено спільне
бачення інститутами плану дій для досягнення поставлених завдань із
розбудови наукового парку «Академ.Сіті». Як наслідок, сформовано робочі
групи з представників інститутів Академмістечка та КАУ для роботи над
планом дій відповідно до узгоджених напрямів.
(вгору)
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Додаток 44
14.02.2020
Панорама інновацій: українські винаходи та новітні розробки
Криворізькі конкуренти для Tesla, цифрова офтальмологія на марші,
технологічний біорозкладаний пластик, штучний інтелект, який бореться з
проблемами серця, та суперблокнот для армії. Пропонуємо ознайомитися з
підбіркою цікавинок зі світу інновацій (Український інститут інтелектуальної
власності).
Цифровий офтальмолог визначає понад 40 хвороб сітківки ока. Українці
з проєкту Altris AI створили програмний комплекс, який виявляє проблеми
сітківки на початковій стадії, сертифікували його та пропонують провідним
клінікам світу.
Читати далі…
Українцями створено технологію отримання біорозкладаного пластика з
крохмалю. Нанополімерізація на молекулярному рівні дозволяє зв‘язати
крохмаль і отримати біокомпоненти. Упровадження на виробництві не
потребуватиме заміни обладнання. Ідея стартапу BIOВ увійшла в трійку
кращих за результатами конкурсу Pitch Day №1 «Українського фонду
стартапів».
Читати далі…
Винахідник з Кривого Рогу готує до серійного виробництва вантажний
електромобіль. В основу вітчизняної комерційної електроавтівки покладено
інноваційний двигун власної розробки.
Читати далі…
Дієвий засіб для покращення стану ясен винайшов науковець з ІваноФранківщини. Жуйка, в основі якої карамелізований мед, допомагає
ефективно протидіяти симптомам пародонтозу, полегшує біль та зупиняє
кровотечу. Винахід, над яким розробник з командою працювали понад 6
років, вже пройшов офіційні клінічні дослідження.
Читати далі…
Сервіс для боротьби з хворобами серця на базі штучного інтелекту
розроблено українським стартапом Cardio Vision. Проєкт, започаткований
власником австралійської мережі лікарень, виходить на стадію клінічних
тестів для запуску в Австралії, а згодом і в Україні.
Читати далі…
Тактичний блокнот для армії, створений українським студентом,
дозволяє працювати за найжорсткіших умов, навіть під водою. Розробку вже
випробувано в польових умовах фахівцями механізованих і танкових
підрозділів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра
Сагайдачного та підрозділів морської піхоти ВМС Збройних сил України.
Читати далі…
(вгору)
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Додаток 45
17.02.2020
Національний інститут стратегічних досліджень та «Міжнародна
рада з великих електроенергетичних систем СІГРЕ в Україні» уклали
Меморандум про співробітництво
Директор Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД)
Олександр Литвиненко та президент громадської спілки «Міжнародна рада з
великих електроенергетичних систем СІГРЕ в Україні» (ГС «СІГРЕУкраїна»)
Олександр
Светелік
підписали
Меморандум
про
співробітництво (Національний інститут стратегічних досліджень).
Підписанням Меморандуму НІСД та ГС «СІГРЕ-Україна» були
засвідчені наміри спрямування спільних зусиль на організацію плідної та
ефективної співпраці спеціалістів у сфері забезпечення енергетичної та
екологічної безпеки як складових національної безпеки України, підвищення
науково-технічного рівня енергетичної галузі та енергоефективності
національної економіки.
У церемонії підписання Меморандуму взяли участь: заступник
директора – керівник центру безпекових досліджень НІСД Андрій
Сменковський та завідувач відділу захисту критичної інфраструктури,
енергетичної та екологічної безпеки НІСД Олександр Суходоля,
віцепрезидент «СІГРЕ-Україна» Юрій Бондаренко та виконавчий директор
«СІГРЕ-Україна» Олександр Зенюк.
Сторони погодились взаємодіяти у сфері забезпечення енергетичної
безпеки України задля поширення в Україні кращого міжнародного досвіду
та напрацювань сторін з питань енергетичної політики, функціонування
енергетичних ринків та забезпечення енергетичної та екологічної безпеки, а
також з метою розроблення та внесення на розгляд органів державної влади
пропозицій щодо забезпечення енергетичної безпеки України.
(вгору)
Додаток 46
21.02.2020
Савицький О.
Майбутнє ВДЕ: 70 % чи 100 % електроенергії до 2050 року?
Згідно урядовій Концепції «зеленого» енергетичного переходу України
до 2050 року частка ВДЕ у виробництві електроенергії за 30 років може
скласти 70 %, залишаючи простір для нової атомної та газової генерації.
Альтернативне бачення громадських організацій передбачає повний перехід
на 100 % відновлюваних джерел енергії в електропостачанні України та
досягнення нульового загального балансу викидів та поглинання СО2 до
2050 року (EcoTown.com.ua).
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Наразі уряд працює над розробкою нової інтегрованої енергетичної та
кліматичної політики для України. В січні Мінекоенерго вперше
презентувало Концепцію «зеленого» енергетичного переходу України до
2050 року. У цьому документі встановлюються цілі з перебудови
енергетичних секторів та скорочення викидів парникових газів, які є
основною причиною зміни клімату. Згодом Міністерство планує розробити
стратегічні документи, які мають узгоджуватися з цією концепцією. Зокрема,
до кінця року мають бути створено Інтегрований національний план з
енергетики та клімату, а також цільові плани дій з енергоефективності та
ВДЕ.
21 лютого в Києві відбувся круглий стіл, де уряд, громадськість,
експерти та представники бізнесу обговорювали допрацьовану Концепцію
«зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року. Одночасно, перед
місцем проведення заходу на Софіївській площі, громадські активісти
протестували з вимогою до Уряду взяти курс на перехід до 100 %
відновлюваних джерел енергії до 2050 року. Цією акцію вони озвучили
голоси 14 тисяч українців і українок, які підписали відповідне звернення до
Мінекоенерго.
Основні вимоги активістів – поступово закривати всі існуючі вугільні та
атомні електростанції, які шкодять довкіллю та здоров‘ю людей, а також
негайно відмовитися від будівництва нових ТЕС та АЕС, пріоритетно
спрямувати стратегічні інвестиції у заходи з підтримки енергоефективності,
розвивати відновлювану енергетику, екологічний громадський транспорт,
сприяти розвитку розподіленої генерації та модернізації електромереж.
Основним джерелом викидів СО2 в Україні є викопна енергетика, тож
головний крок для зупинення кліматичної кризи – це відмова від спалювання
вугілля, нафти та газу і перехід на відновлювані джерела енергії. Щоб
зупинити стрімкі темпи зміни клімату, світ має припинити викидати
парникові гази вже до 2050 року. У планах уряду України – досягти
вуглецевої нейтральності лише до 2070, що не сумісно з цілями Паризької
Угоди щодо обмеження глобального потепління на рівні до 2х градусів
Цельсія. Вчені з Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату
попереджають, що для стримання кліматичної кризи та збереження
цивілізованого світу, всі країни мають стати вуглецево нейтральним до 2050
року.
Згідно дослідження Інституту економіки і прогнозування НАН України,
опублікованого у 2017 році, Україна здатна перейти на 91 % чистої енергії в
загальному енергобалансі (разом з опаленням та транспортом)
використовуючи вже існуючі економічно доступні технології, при цьому
додатковий потенціал від інновацій та глибоких структурних змін економіки
не враховувався.
(вгору)
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Додаток 47
24.02.2020
Дубовик С.
От антиплагиата до чистой науки
Минувший год показал тенденцию к значительному снижению
количества защищаемых диссертаций («Навука»).
Почему так происходит? Об этом мы беседуем с Председателем Высшей
аттестационной комиссии Республики Беларусь Александром Гучком.
– Александр Евгеньевич, как цифры и факты характеризуют итоги
защиты научных работ в минувшем году?
– Количество аттестованных диссертаций уменьшилось на 26,4 %.
Такие результаты наблюдались впервые за последние 10 лет работы. В 2019
году ученую степень получили 397 человек. Докторами наук стали 39
ученых, кандидатами наук – 358. Средний возраст соискателей ученой
степени кандидата наук составил 35,7 года, доктора наук – 50,9 года.
Доминирующие позиции в структуре отраслей науки по числу
присужденных ученых степеней традиционно занимает медицина (19,4 % от
их общего количества в 2019 году). 15,4 % работ защищено по техническим
наукам, 11 % пришлось на долю исследователей в области физикоматематических наук. В числе преобладающих областей научных
исследований – филология, экономика, биология, история и педагогика. Реже
всего в 2019 году ученые степени присуждались по ветеринарным, военным,
географическим, политическим, философским наукам. Из академических
институтов вышла каждая шестая диссертация (9 докторских и 61
кандидатская).
– Но ведь не все было гладко у соискателей…
– Действительно, 14 квалификационных научных работ были
отклонены Президиумом ВАК в прошлом году, 33 диссертации сняты
соискателями для доработки и устранения замечаний.
По статистике присвоения ученых званий также отмечается снижение
среднегодовых показателей. Профессорами в 2019 году стали 38 ученых,
доцентами – 351.
Почему произошло значительное снижение по вышеназванным
показателям? Будем выяснять, причем совместно с учеными, теми, кто
готовит кадры высшей научной квалификации. Самой частой причиной
называется ужесточение подходов со стороны ВАК к соискателю. На мой
взгляд, это не соответствует действительности. Диссертации отклонялись
только по существенным основаниям: отсутствие научной новизны,
использование в тексте материалов и результатов, принадлежащих другим
авторам и т. п.
Подчеркну, что мы не рассматриваем количество аттестованных
диссертаций как индикатор эффективности научно-исследовательской и
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аттестационной деятельности. В фокусе нашего внимания – качество
утверждаемых ВАК диссертаций.
– Вы упомянули проблему борьбы с плагиатом в диссертациях.
Насколько она сегодня актуальна?
– У нас проведено целое исследование на эту тему, в данном деле мы
преуспели. Разработаны методические рекомендации, вышло около десятка
публикаций по этой проблеме.
Были прецеденты, когда отклонялись диссертации, предположительно
подготовленные несамостоятельно. Доказать юридически это порой сложно.
Но само поведение на защите, незнание предмета и содержания работы
создавало впечатление того, что может иметь место факт именно
несамостоятельной подготовки рукописи соискателем. Причем речь идет о
тех особенностях диссертации, которые обязательно знать. Например, был
случай полного совпадения одного из разделов работы с одноименной
статьей в Википедии. И автор научной работы не смог объяснить, как такое
могло произойти. Более того, были и заимствования без ссылок даже из
португалоязычных источников.
Выявляем случаи перекрестного оппонирования работ, недобросовестно
подготовленные отзывы экспертов, а также диссертации, выполненные с
помощью рерайтирования уже известных текстов, факты разделения
докторских диссертаций на 3–4 кандидатские. Есть и проблема так
называемого искусственного увеличения объема кандидатской диссертации
до объема докторской.
Хочу особо подчеркнуть: никто из ученых НАН Беларуси не был
причастен к подобным проявлениям. Академическая наука – это чистая
наука!
Конечно, бывают и сложные, спорные ситуации. Так, на отрицательные
решения, принятые Президиумом ВАК и советами по защите диссертаций, в
2019 году поданы 12 апелляций. Удовлетворена лишь одна (по докторской
диссертации).
– Какие инициативы ВАК планирует продвигать в этом году?
– Необходимо дальнейшее усиление контроля за содержанием
диссертаций с учетом оценки практикоориентированности представленных в
них результатов. Планируем повышать открытость аттестационного
процесса. Это предполагает размещение материалов аттестационного дела в
открытом доступе на сайтах учреждений образования или научных
организаций, при которых работают советы по защите диссертаций,
трансляцию процесса защиты диссертаций в режиме онлайн. Также будем
работать над внесением изменений и дополнений в нормативные правовые
акты, регулирующие аттестацию научных, в том числе научнопедагогических, работников высшей квалификации.
Беседовал Сергей ДУБОВИК, «Навука»
(вгору)
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Додаток 48
06.03.2020
Роботи з екологічно-орієнтовного планування
27 лютого 2020 року у продовження робіт з екологічно-орієнтовного
(ландшафтного) планування представники Інституту географії НАН України,
– директор інституту доктор географічних наук Євгенія Маруняк та радник
при дирекції академік Леонід Руденко здійснили робочу поїздку на
Черкащину (Національна академія наук України).
У зустрічі у Черкаській обласній державній адміністрації (ОДА) взяли
участь заступник голови ОДА Дмитро Ляшов, директор департаменту
містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства ОДА Роман Бохін, та його заступник, начальник управління
містобудування та архітектури Василь Дмитренко. Обговорено сучасні
підходи в управлінні розвитком територій, зокрема щодо впровадження
геоінформаційних технологій, розробки документів територіального
планування, моделювання транспортно-логістичних систем, наповнення
містобудівного кадастру.
Підписано Меморандум про співпрацю, основною метою якого є
консолідація зусиль Сторін для удосконалення системи просторового
планування, впровадження у планувальні процеси передових європейських
інструментів і технологій. Зокрема передбачено співробітництво у
вдосконаленні просторового планування Черкащини на регіональному,
субрегіональному та місцевому рівнях; сприяння у запровадженні сучасних
інформаційних технологій для управлінських цілей;
Також проведено зустріч з керівництвом Степанецької об’єднаної
територіальної громади, де представлено матеріали розробленого
ландшафтного плану, подальша реалізація якого сприятиме забезпеченню
збалансованого розвитку території громади, збереженню біологічного та
ландшафтного різноманіття, адаптації до кліматичних змін.
Докладніша інформація
(вгору)
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