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Події

НАУКА ТА ОСВІТА – ОСНОВОПОЛОЖНІ ЧИННИКИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ КРАЇН СНД
Спільне засідання Ради Міжнародної асоціації академій наук 
та Ради Євразійської асоціації університетів
(Київ, 22 жовтня 2011 р.)

22 жовтня 2011 р. у Великому кон фе-
ренц-залі НАН України в рамках ро-

боти VI Форуму творчої та наукової інте-
лігенції держав-учасниць СНД відбулося 
спільне засідання Ради Міжнародної асо-
ціації академій наук (МААН) та Ради Єв-
разійської асоціації університетів (ЄАУ), 
присвячене 300-річчю від дня народження 
М.В. Ломоносова на тему «Наука та осві-
та — основоположні чинники забезпечен-
ня модернізації економіки країн СНД». 
Це вже друге поспіль спільне засідання рад 
двох асоціацій. Перше засідання відбуло-
ся 15 жовтня 2010 р. у Москві у Фундамен-
тальній бібліотеці Московського держав-
ного університету (МДУ) ім. М.В. Ломоно-
сова.

Міжнародна асоціація академій наук — 
неурядова організація, що успішно здійснює 
свою діяльність з 1993 р. Вона об’єднує ака-
демії наук країн СНД, В’єтнаму, Грузії, а та-
кож ряд відомих у Співдружності та світі 
наукових організацій, університетів та фон-
дів. Штаб-квартира Асоціації з моменту її 
заснування знаходиться у Києві, а базовою 
організацією виступає НАН України.

Євразійська асоціація університетів, яку 
очолює ректор МДУ ім. М.В. Ломоносова, 

віце-президент РАН академік РАН В.А.  Са-
довничий, була створена у 1989 р. Сьогодні 
до її складу входять близько 130 універси-
тетів країн СНД, Грузії та Латвії.

У роботі спільного засідання взяли участь 
президенти та віце-президенти 8 академій 
наук та керівники п’яти організацій-членів 
МААН. З боку ЄАУ на зібрання прибули 
10 ректорів та два проректори вищих нав-
чальних закладів країн СНД.

На засіданні були заслухані доповіді пре-
зидентів обох асоціацій та виступи їх пред-
ставників.

За результатами засідання було прийня-
то спільне рішення, спрямоване на розши-
рення співпраці обох асоціацій. Цим рішен-
ня передбачається, зокрема:

— об’єднання зусиль МААН та ЄАУ 
для проведення конструктивного діалогу з 
владними структурами країн СНД з метою 
найбільш ефективного використання по-
тенціалу академій наук, організацій та уні-
верситетів, що входять до складу зазначе-
них асоціацій, в інтересах модернізації на-
ціональних економік;

— здійснення заходів з координації та 
проведення спільних наукових досліджень 
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(так, наприклад, завершується формування 
науково-дослідної програми «Чорне, Азов-
ське та Каспійське моря як імітаційна мо-
дель океану», яка буде виконуватися під 
егідою МААН та ЄАУ);

— сприяння подальшому розвитку Між-
народного інноваційного центру нанотех-
нології СНД, який було засновано за учас-
ті НАН України у 2009 р. у Дубні, а також 
створенню науково-дослідних центрів на 
базі унікальних наукових комплексів на те-
риторії держав-учасниць СНД. Обидві асо-
ціації підтримали зусилля Російської Феде-
рації та України спрямовані на організацію 
Міжнародного наукового центру астроно-
мічних та медико-біологічних досліджень у 

Приельбруссі (Кабардино-Балкарська Рес-
публіка Російської Федерації);

— розвиток плідних зв’язків з Міждер-
жавним фондом гуманітарного співробіт-
ництва держав-учасниць СНД;

— продовження та розширення практи-
ки проведення літніх шкіл, курсів і стажу-
вань молодих учених, аспірантів та студен-
тів на базі провідних установ та універси-
тетів країн СНД. Так, наприклад, у лип-
ні 2011 року 8 молодих вчених наукових 
установ НАН України взяли участь у робо-
ті IV Вищих курсів країн СНД із сучасних 
методів досліджень наносистем і матеріа-
лів «Синхротронні і нейтронні досліджен-
ня наносистем».




