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ПРО ЗАСІДАННЯ РАДИ МІЖНАРОДНОЇ 
АСОЦІАЦІЇ АКАДЕМІЙ НАУК

Чергове засідання Ради Міжнародної асоціації академій наук 
(далі — МААН, Асоціація) відбулося 19—20 вересня 2019 р. у 
м. Душанбе (Республіка Таджикистан).

У засіданні Ради МААН взяли участь делегації 13 академій 
наук — членів МААН. Делегацію НАН України очолював віце-
президент НАН України академік НАН України В.Г. Кошечко.

На початку засідання після вступного слова керівника 
МААН, голови Президії НАН Білорусі академіка НАН Білору-
сі В.Г. Гусакова та президента Академії наук Республіки Тад-
жикистан академіка АН РТ Ф.К. Рахімі було зачитано вітання 
учасникам засідання Ради МААН від президента НАН України 
академіка НАН України Б.Є. Патона. Воно було сприйняте ду-
же тепло і зустрінуте оплесками.

Для розгляду на засіданні Ради МААН було винесено низ-
ку важливих питань, спрямованих на активізацію діяльності 
Асоціації, розширення її складу, зокрема:

• про нову редакцію Положення про МААН;

• про Декларацію розвитку МААН на період до 2030 р.;

• про підсумки діяльності наукових рад МААН та задачах 
на перспективу;

• про вступ нових членів до МААН;

• про перспективні напрями діяльності АН Республіки Та-
джикистан;

• про перспективні напрями роботи вчених Китайської 
Народної Республіки;

• про використання в діяльності МААН досвіду НАН Бі-
лорусі з підтримки молодих вчених.

Рада розглянула низку запропонованих змін до Положення 
про Асоціацію, згідно з якими, зокрема, впроваджувалося до-
сить серйозне нововведення — утворення інституту дійсних чле-
нів (академіків) МААН. Ця норма викликала жваву дискусію 
на засіданні Ради МААН і була внесена в остаточно прийняту 
оновлену редакцію Положення про Асоціацію. Першими ака-
деміками МААН стали академік НАН України Б.Є. Патон та 
інші керівники академій наук та організацій — членів МААН.
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Хроніка наукового життя

З урахуванням змін, запропонованих академіями наук, бу ло також прийнято 
Декларацію про розвиток МААН на період до 2030 р.

Рада Асоціації ухвалила низку постанов з питань діяльності наукових рад 
МААН. Зокрема, було схвалено роботу Наукової ради з нових матеріалів (голова — 
академік НАН України Б.Є. Патон) та Наукової ради з наукознавства (співголова 
від НАН України — Б.А. Маліцький), а також вирішено у квітні 2020 року в Мінську 
на базі НАН Білорусі провести з’їзд наукових рад МААН.

Зважаючи на те, що для багатьох академій наук гостро стоїть питання попов-
нення наукових установ молодими вченими, Рада МААН прийняла постанови про 
підтримку роботи молодих учених в рамках Асоціації та утворення Ради молодих 
учених МААН.

Під час роботи Ради МААН також проходила Міжнародна наукова конфе-
ренція «Роль молодих учених у розвитку науки, інновацій та технологій» за участі 
голів рад молодих учених академій наук – членів МААН, а також молодих науковців 
з цих академій.

Слід зазначити, що склад МААН, особливо в останні роки, поступово розши-
рюється. На засіданні Ради у статусі повноправного члена до Асоціації було прий-
нято Монгольську академію наук, а у статусі асоційованих членів – академії наук 
двох великих провінцій Китаю – Шаньдун та Гуандун, з населенням понад 100 млн 
у кожній. Ще у 2018 р. до складу МААН було прийнято академію наук усього Ки-
таю – Китайську академію наук.

Враховуючи видатний внесок у розвиток МААН академіка НАН України Б.Є. Па-
тона – засновника Асоціації та її першого президента майже 25 років, Ра да МААН 
своїм рішенням одноголосно обрала Б.Є. Патона почесним президентом МААН.

Члени делегацій у своїх виступах на засіданні Ради та під час кулуарних спілку-
вань неодноразово надавали виключно високу оцінку внеску і ролі Бориса Євгено-
вича Патона у розвиток світової науки, утворення, розбудову і підвищення ефек-
тивності діяльності Асоціації, просили делегатів НАН України передати президенту 
НАН України найкращі побажання та вітання.

Наступне засідання Ради МААН заплановано провести у вересні 2020 р. у Мін-
ську (Республіка Білорусь).


