АКТУАЛЬНО

У ЦЕНТРІ УВАГИ — НАУКОВА МОЛОДЬ
роблеми залучення здібної молоді до наукової діяльності постійно перебувають у
центрі уваги Президії НАН України. На її засіданнях останніми роками неодноразово розглядалося це актуальне питання, а з 2004 р. увійшло в практику заслуховування на Президії наукових повідомлень молодих учених.
11 квітня ц.р. відбулося засідання Президії НАН України з порядком денним «Про діяльність НАН України щодо залучення і закріплення наукової молоді у 2001—2006 рр.». Із доповіддю виступив віце-президент НАН України, академік НАН України В.Д. Походенко. В
обговоренні доповіді взяли участь академіки НАН України С.А. Андронаті, А.Г. Загородній,
С.В. Комісаренко, З.Т. Назарчук і член-кореспондент НАН України С.О. Довгий.
Підбиваючи підсумки засідання, президент Національної академії наук України академік НАН України Б.Є.Патон подякував Віталію Дмитровичу Походенку за цікаву і
важливу доповідь і наголосив: талановита молодь — це майбутнє Академії, запорука
того, що і надалі українська наука матиме високий рівень. Характеризуючи нинішню
ситуацію у відділеннях, секціях і Академії в цілому, Борис Євгенович відзначив суттєве
зростання частки молодих учених порівняно з 2001 роком. Однак, якщо відійти від середнього показника і розглянути конкретні наукові установи, то «тут є приклади, які
можуть слугувати за взірець для всієї Академії, а є, на жаль, і такі, коли треба бити на
сполох і вживати нагальні рішучі заходи для виправлення ситуації».
Президент НАН України навів конкретні цифри на 1 січня ц. р. Частка наукової молоді від загального числа науковців, які обіймають наукові та науково-керівні посади,
становить майже 30% у Державній установі «Інститут економіки та прогнозування»,
Раді по вивченню продуктивних сил України, Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця.
В той же час у інститутах гідромеханіки й електронної фізики цей показник становить
лише 2%. 15 наукових установ (штат яких налічує понад 50 науковців) мають частку
наукової молоді менше 10%. За таким показником, як частка молодих кандидатів наук
від загальної їх кількості, лідерами є інститути літератури ім. Т.Г. Шевченка, фізіології
ім. О.О. Богомольця, математики, у яких кожний третій кандидат наук молодший за
35 років. Разом з тим, в інститутах технічної механіки, морському гідрофізичному, біології південних морів їх налічується від 2 до 3%, а в Інституті геохімії навколишнього
середовища немає жодного молодого кандидата наук.
Б.Є. Патон підкреслив, що для розв’язання проблеми залучення та закріплення здібної молоді Академія потребує суттєвої державної допомоги.
З огляду на значущість і актуальність розглянутої теми друкуємо у номері доповідь і
виступи учасників засідання Президії НАН України.
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