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ХРОНIКА

ПОГЛИБЛЮЮЧИ ВЗАЄМОДІЮ НАУКИ І ВЛАДИ 

11 вересня ц. р. відбулася зустріч Прези-
дента України В.А.Ющенка з президен-

том Національної академії наук України 
ака деміком НАН України Б.Є.Патоном. 

Б.Є.Патон проінформував главу держави 
про роботу вчених Академії з реалізації ок-
ремих найважливіших для України напрямів 
наукових досліджень. Фахівці НАН Ук раїни 
виконали значний обсяг робіт із нау ково-
технічного забезпечення базових галузей 
економіки, зокрема, ядерної енергетики. 
Вони виступили з ініціативою реалізації Дер-
жавної науково-технічної програми з упрова-
дження в господарство України енергоощад-
них світлодіодних джерел світла та освітлю-
вальних систем. Президент НАН Ук  раїни за-
значив, що наукові колективи Академії 
здій снюють фундаментальні і прикладні до-
слідження на наукових напрямах, що визна-
чають обриси ХХІ сторіччя, а саме в галузях 
нанотехнологій; генних і клітинних техноло-
гїй для розвитку біотехнології, біомедицини, 
фармакології та сільського господарства.

Були обговорені питання подальшого 
розвитку соціогуманітарних досліджень. 
Б.Є. Патон зазначив, зокрема, що вчені 
НАН України готові взяти активну участь 
у розробленні науково обґрунтованої кон-
цепції створення Культурно-мистецького 
та музейного комплексу «Мистецький ар-
сенал» і науково-методичному забезпечен-
ні формування його експозиційних планів.

Під час зустрічі мова йшла також про 
участь фахівців Академії в з’ясуванні при-

чин виникнення повеней у західних облас-
тях України та розробленні системи заходів 
з мінімізації наслідків таких катаклізмів у 
майбутньому.

Б.Є. Патон запропонував розглянути пи-
тання про створення Ситуаційного центру 
при Президентові України, який стане цен-
тральною ланкою єдиної системи управлін-
ня для органів державної влади в Україні та 
дозволить суттєво підвищити ефективність 
керування державою, оперативно вирішува-
ти економічні, екологічні, соціальні та бага-
то інших важливих для держави проблем. 

Глава держави Віктор Ющенко повідо-
мив, що найближчим часом підпише Указ 
«Про додаткові заходи щодо розвитку нау-
кової і науково-технічної діяльності Націо-
нальної академії наук України», який перед-
бачає суттєве розширення участі установ 
Академії в розв’язанні актуальних загально-
державних проблем, підвищення пре стижу 
наукової праці, поліпшення ма те ріально-
технічного, кадрового та інформаційного за-
безпечення наукових досліджень. Б.Є. Па-
тон зазначив, що реалізація запропонованих 
заходів матиме, безумовно, позитивний 
вплив на стан розвитку вітчизняної науки, 
сприятиме її інтеграції в європейський та 
світовий науково-освітній простір.

На завершення зустрічі Б.Є.Патон запро-
сив Президента України В.А.Ющенка взяти 
участь у роботі ювілейної сесії Загальних 
зборів НАН України, присвяченій 90-річчю 
Національної академії наук України.




