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ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ
МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ АКАДЕМІЙ НАУК

7 червня 2012 року в Національному дослідницькому центрі «Курчатовський інститут» відбулося чергове засі-
дання Ради Міжнародної асоціації академій наук (МААН). Під час урочистої церемонії закриття засідання прези-
денту МААН, президенту НАН України академіку НАН України і РАН Борису Євгеновичу Патону було присвоєно 
звання Почесного доктора НДЦ «Курчатовський інститут».

Чергове XXIV засідання Ради Міжнарод-
ної асоціації академій наук (МААН) відбу-
лося 7 червня 2012 р. у Національному до-
слідницькому центрі «Курчатовський інсти-
тут» (Москва, Російська Федерація). У 
заході взяли участь керівники національних 
академій наук Росії, України, Білорусі, Мол-
дови, Азербайджану, Грузії, Киргизстану, Та-
джикистану, а також представники організа-
цій, що є асоційованими членами МААН. 

Засіданню передувала екскурсія Курча-
товським центром нано-, біонаук, інформа-
ційних та конвергентних технологій із дже-
релами синхротронного випромінювання та 
нейтронів і соціогуманітарних наук (НБІКС-
центр). Гості відвідали комплекс молекуляр-
ної візуалізації, відділи електронної мікро-
скопії і нейрокогнітивних наук, оглянули 
синхротронно-нейтронний комплекс і стан-
цію суперкомп’ютера. Члени Ради МААН 
були приємно вражені тим, як стрімко остан-
німи роками розвиваються технологічні по-
тужності Центру. Академік Б.Є. Патон зау-
важив, що Курчатовський інститут асоцію-
ється передусім з атомним проектом СРСР, 
який свого часу було успішно реалізовано. 
Він висловив надію, що сьогоднішній бурх-
ливий розвиток конвергентних нано-, біо-, 
інфо- і соціогуманітарних наук забезпечить 
нові науково-технологічні прориви. 

Відкрив засідання президент МААН, пре-
зидент НАН України академік НАН Украї-
ни і РАН Борис Євгенович Патон. Він зазна-

чив, що робота Ради МААН проходить у 
стінах уславленого Курчатовського інститу-
ту. Багато що тут нагадує про засновника і 
першого його директора, видатного радян-
ського фізика Ігоря Васильовича Курчатова, 
який, без сумніву, відіграв виняткову роль у 
розв’язанні наукових проблем оволодіння 
ядерною енергією в Радянському Союзі.

З вітальним словом до учасників засі-
дання звернувся помічник Президента РФ 
А.О. Фурсенко. Він наголосив, що нині най-
важливішим завданням є підтримка саме 
фундаментальної науки і створення нових 
наукових напрацювань. Національні акаде-
мії наук були й залишаються головним 
складником єдиного науково-освітнього 
простору в межах СНД. Розширення коопе-
рації академічної науки має стати одним із 
найважливіших інструментів для підтрим-
ки розвитку науки та освіти. 

Ректор Московського державного універ-
ситету ім. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий 
повідомив про діяльність філій університе-
ту в країнах СНД, а також про співпрацю 
МААН із Євразійською асоціацією універ-
ситетів (ЄАУ), завдяки якій сьогодні реалі-
зують низку важливих і успішних проектів. 
Як приклад плідної спільної роботи МААН 
і ЄАУ він навів науково-дослідну програму 
«Чорне, Азовське та Каспійське моря як імі-
таційна модель океану». У ній беруть участь 
Інститут обчислювальної математики РАН, 
Інститут океанології ім. П.П. Ширшова РАН, 
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МДУ ім. М.В. Ломоносова, Морський гідро-
фізичний інститут НАН України, Інститут 
біології південних морів ім. О.О. Ковалев-
ського НАН України, Інститут геологічних 
наук НАН України, а також Бакинський і 
Тбіліський державні університети.

Далі з доповіддю «Конвергенція наук — 
від неживого до живого» виступив директор 
НДЦ «Курчатовський інститут» член-ко рес-
пондент РАН М.В. Ковальчук. Він розповів 
про НБІКС-конвергенцію як наступний етап 
розвитку науки. В індустріальному суспіль-
стві головна мета розвитку науки і техніки 
була пов’язана з вивченням «будови» і мож-
ливостей людини та їх копіюванням у мо-
дельних технічних системах. Сьогодні почи-
нається новий етап. Від технічного, модель-
ного копіювання на основі неорганічних 
матеріалів людство переходить до відтворен-
ня систем живої природи за допомогою на-
нобіотехнологій. В основу конвергентних 
фундаментальних і прикладних досліджень 
Курчатовського НБІКС-цент ру в галузі ма-
теріалознавства, біо нанотех нологій, інфор-
матики, інноваційної енергетики, а також з 

Учасники засідання Ради МААН, Москва, 7 червня 2012 р.

вивчення природи мислення, формування 
процесів пам’яті, покладено саме таке поєд-
нання «живого» і «неживого».

З доповіддю про найбільш значущі події в 
діяльності МААН у 2011 р. та про плани ро-
боти на 2012–2013 рр. виступив академік 
Б.Є. Патон. Він зазначив, що в рамках Асоці-
ації підтримуються регулярні контакти як на 
рівні керівництв академій, так і на рівні окре-
мих творчих колективів. Учені виконують 
сотні спільних наукових проектів за пріори-
тетними напрямами. Президент МААН 
детально розповів присутнім про результа-
ти та найближчі перспективи розвитку спів-
праці між МААН і ЮНЕСКО. Він також 
звернув увагу на важливість своєчасної під-
готовки наукової зміни й діяльність Асоціа-
ції в цьому напрямі, зокрема стажування 
молодих учених із країн СНД у провідних 
наукових центрах, навчання молодих нау-
ковців, аспірантів та студентів-стар шо курс-
ників на курсах із сучасних методів дослі-
джень наноматеріалів, відвідування ними 
міжнародних літніх шкіл. Як позитивні 
приклади співпраці під егідою МААН було 
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згадано кілька вагомих заходів, що відбули-
ся на базі Міжнародного інноваційного цен-
тру нанотехнологій СНД, та низку міжнарод-
них програм у галузі радіобіології та астроно-
мії, деякі з яких виконують на унікальних 
наукових комплексах у Приельб руссі.

У своєму виступі Б.Є. Патон підкреслив 
актуальність та перспективність досліджень, 
що виконують у Курчатовському інституті. 
Він запропонував усім науковим організаці-
ям, які мають визначні досягнення у галузі 
НБІКС, активно долучатися до розвитку 
цього нового напряму — конвергенції наук і 
технологій. На користь такої кооперації свід-
чить підписана в 2010 р. Угода про співробіт-
ництво між НАН України та НДЦ «Курча-
товський інститут», яка сприяє розвитку 
спільних досліджень з ядерної фізики та 
атомної енергетики, енергозаощадження та 
ядерної медицини, фізики плазми і керова-
ного термоядерного синтезу, нанобіотехно-
логій та інфор маційно-комунікаційних сис-
тем. У ході засідання Ради МААН Б.Є. Па-
тон і М.В. Ковальчук підписали документ, 
що продовжує термін дії Угоди про співро-
битництво МААН і НДЦ «Курчатовський 
інститут».

Б.Є. Патон окремо зупинився на необхід-
ності подолання технологічного відставання 
держав СНД у галузі виробництва прискорю-
вачів і томографів для медичного використан-

ня — основного обладнання ядерної медицини. 
Ця проблема стає вкрай важливою, зважаючи 
на щорічне зростання онкологічних захворю-
вань, і для її розв’язання потрібно об’єднати 
зусилля всіх країн, академії наук яких входять 
у МААН. 

Президент Асоціації також нагадав про ро-
боту зі створення Міждержавного фонду фун-
даментальних досліджень та інновацій у ме-
жах СНД, завдяки якому має здійснюватися  
фінансування проектів із найпріоритетніших 
напрямів наукових досліджень і розробок. Та-
кий фонд, безумовно, потрібний сьогодні, про 
що свідчить успішний досвід діяльності Між-
державного фонду гуманітарного співробіт-
ництва держав — учасниць СНД. 

Завершуючи свій виступ, академік Б.Є. Па-
тон закликав колег шукати нові підходи до 
участі в проектах рівня «megascience», а та-
кож активніше привертати увагу урядів своїх 
країн до розвитку цих передових техно логій.

Далі учасники засідання Ради МААН за-
слухали доповіді віце-президента РАН 
академіка С.М. Алдошина та представни-
ків національних академій про стан справ 
у академіях наук. Було висловлено одно-
стайну думку, що МААН створює умови 
для спів праці науковців із різних держав, 
дозволяє ефективно використовувати на-
явний потенціал для плідної наукової ді-
яльності.

Вручення академіку Б.Є. Патону диплома 
про присвоєння звання Почесного доктора 

НДЦ «Курчатовський інститут»

Слово у відповідь академіка Б.Є. Патона
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Наприкінці засідання Ради МААН відбу-
лася урочиста церемонія присвоєння акаде-
міку Б.Є. Патону звання Почесного докто-
ра НДЦ «Курчатовський інститут» (Doctor 
Honoris Cause). Її відкрив директор Інсти-
туту М.В. Ковальчук. Він підкреслив, що 
Б.Є. Патон має величезний список досяг-
нень і почесних звань, є почесним доктором 
багатьох академій і наукових організацій. 
«Борис Евгеньевич — всемирно известный 
ученый в области электросварки, металлур-
гии и технологии материалов, материалове-
дения. Патоновская научная школа не нуж-
дается в представлении. Помимо выдающих-
ся результатов в науке и огромного вклада в 
развитие цивилизации и экономики постсо-
ветского пространства, Борис Евгеньевич 
еще и инициатор уникального объединения 
научных сил на постсоветском пространст-
ве — МААН, опытный организатор науки и об-
щественный деятель. Деятельность МААН, 
направленная на сохранение и развитие 
творческих связей между учеными, получила 
заслуженное признание не только в СНГ, но и 
за его пределами», — наголосив Михайло Ва-
лентинович Ковальчук. 

Він також зауважив, що Курчатовський ін-
ститут лише нещодавно відновив традицію 
присвоєння цього звання видатним ученим 
сучасності. Б.Є. Патон — третій володар ди-
плома Почесного доктора НДЦ «Курчатов-
ський інститут». Першим в історії почес-
ним доктором Курчатовського інституту став 
у 2010 р. професор Гельмут Дош (Helmut 
Dosch) — голова Ради директорів Німець-
кого електронного синхротрона (DESY). 
Другим, у цьому році, — Рольф-Дітер Хойер 
(Rolf-Dieter Heuer), генеральний директор 
Європейського центру ядерних досліджень 
(CERN).

Під загальні оплески Борису Євгеновичу 
було урочисто вручено диплом почесного 
доктора, пам’ятний знак, а також традиційні 
шапочку і мантію.

У своєму виступі у відповідь Б.Є. Патон 
сказав: «Я искренне взволнован и тронут 
тем, что отмечены мои заслуги, присвоено 
столь высокое звание. Курчатовский инсти-
тут — это гордость России, Советского 
Союза. И в последние годы, под руководством 
М.В. Ковальчука, здесь сделано не вероятно 
много! Но впереди еще немало работы».




