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Документи

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про розширення співпраці НАН України
з Малою академією наук України

11.11.2009   м. Київ   № 293

ДБАЮЧИ ПРО МАЙБУТНЄ НАУКИ

Національна академія наук України була 
одним із ініціаторів створення Малої ака-
демії наук України. У 1993 р. на спільному 
засіданні Колегії Міністерства освіти Ук-
раї  ни та Президії Академії наук України 
була прийнята постанова від 22 грудня 
1993 р. № 19/3–9/ № 351 «Про шляхи вдо-
сконалення діяльності малих академій наук 
і наукових товариств учнів як центрів фор-
мування наукової еліти України», у якій 
було зафіксоване рішення про створення 
єдиної Малої академії наук України з тери-
торіальними відділеннями в кожному об-
ласному центрі та про створення її Президії. 
У 2003 році постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 серпня 2003 р. № 1301 «Про 
вдосконалення системи організації роботи з 
виховання дітей та молоді в позашкільних 
навчальних закладах» був створений поза-
шкільний навчальний заклад «Мала акаде-
мія наук учнівської молоді» (далі — МАН 
України), на який покладалися функції 
організаційно-методичного керівництва ме-
режею територіальних відділень.

Сьогодні МАН України об’єднує 27 те-
риторіальних відділень обласного рівня. 

У системі МАН України щорічно працю-
ють близько 7 тис. груп, гуртків, секцій 
різних напрямів, у яких до наукової робо-
ти залучається близько 250 тис. старшо-
класників. Допомагають школярам у їх 
науково-дослідних пошуках понад 6,5 тис. 
педагогічних і наукових працівників, з 
яких 1,5 тис. кандидатів наук і 300 докто-
рів наук.

Члени МАН України беруть активну 
участь у різноманітних обласних, всеукра-
їнських та міжнародних конкурсах, турні-
рах, олімпіадах, фестивалях, експедиціях, 
семінарах, колоквіумах тощо, демонструю-
чи високий рівень підготовки з базових 
знань та творчі здіб ності.

Серед учнів МАН України є багато обда-
рованих дітей, досягнення яких відзначені 
стипендіями Президента України, престиж-
ними міжнародними нагородами, відомчи-
ми грамотами та дипломами.

Організаційне керівництво закладами 
системи МАН України та їх фінансування 
здійснює Міністерство освіти і науки Украї-
ни та відповідні органи управління освітою 
на місцях.
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НАН України надає всіляку підтримку 
діяльності регіональних відділень МАН 
України. Так, постановою Президії НАН 
України від 21.01.04 № 11 «Про допомогу 
установ НАН України Київській Малій 
академії наук «Дослідник» визначено пе-
релік заходів, спрямованих на надання 
науково-методичної допомоги цьому від-
діленню МАН України. В рамках виконан-
ня зазначеної постанови вчені НАН Украї-
ни беруть активну участь у діяльності Ки-
ївської МАН «Дослідник»: надають допо-
могу в науково-методичному забезпеченні 
роботи та науковому керівництві їх секці-
ями, входять до складів журі та оргкоміте-
тів конкурсів-захистів науково-дослід ни-
цьких робіт учнів-членів МАН України, 
розробляють науково-освітні програми, 
складають рекомендовану тематику рефе-
ративних та експериментальних робіт для 
школярів міста Києва, виступають із лек-
ціями перед учнівською аудиторією, очо-
люють літні експедиції та визначають про-
грами літніх табірних зборів. У наукових 
установах НАН України м. Києва школярі 
під керівництвом провідних учених вико-
нують науково-дослідницькі роботи, набу-
вають професійних навичок та визнача-
ються щодо своєї майбутньої діяльності.

Стали вже традиційними щорічні зустрі-
чі (у травні) керівництва НАН України з 
наставниками та випускниками Київської 
МАН «Дослідник», на яких переможці за-
ключного етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт уч нів-
членів МАН України нагороджуються по-
дарунками та грамотами.

У регіонах України проводиться робо-
та щодо пошуку, розвитку та підтримки 
обдарованої учнівської молоді в рамках 
діяльності територіальних відділень МАН 
України. 

Зокрема, з метою встановлення кон-
структивних взаємовідносин в інтересах 
підтримки обдарованої молоді, створення 

умов для творчого, інтелектуального, духов-
ного самовдосконалення школярів, стиму-
лювання їх творчої діяльності у 2007 р. 
між Кримським науковим центром НАН 
України та Міністерства освіти і науки 
України і Кримською МАН України «Шу-
кач» було підписано договір про співро-
бітництво. На базі Карадазького природ-
ного заповідника НАН України прово-
диться навчальна та наукова робота членів 
Кримської МАН України «Шукач» за на-
прямами гідробіологія, орнітологія та бо-
таніка. Історико-географічне відділення 
Кримської МАН України «Шукач» має 
плідні творчі зв’язки з Інститутом архео-
логії НАН України та Кримським філіа-
лом цього інституту.

За ініціативи Західного наукового цент-
ру НАН України та МОН України у п’ятьох 
з восьми областей західного регіону Украї-
ни територіальні відділення МАН отрима-
ли статус юридичної особи. Найстаріша се-
ред них (утворена в 1978 р.) Львівська 
МАН тісно співпрацює з науковцями ака-
демічних інститутів: фізики конденсованих 
систем, прикладних проблем механіки і ма-
тематики ім. Я.С. Підстригача, народо-
знавства, україно знав ства ім. І. Кри п’я ке-
ви ча, екології Карпат, фізико-механічного 
ім. Г.В. Карпенка, а також з ученими Львів-
ської національної бібліотеки ім. В. Стефа-
ника та природознавчого музею.

Одеське територіальне відділення МАН 
України співпрацює з науковцями Фізико-
хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН 
України.

В рамках роботи з обдарованою молоддю 
налагоджене тісне співробітництво поза-
шкільних навчальних закладів Донецької 
області з науко вими установами НАН Ук-
раїни цього регіону: Донецьким ботанічним 
садом НАН України та Донецьким фізико-
технічним інститутом ім. О.О. Галкіна НАН 
України.
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У м. Харкові тісно співпрацюють з МАН 
України Фізико-технічний інститут низь-
ких температур (ФТІНТ) ім. Б.І. Вєркіна 
НАН України та НТК «Інститут монокрис-
талів» НАН України. Учені цих наукових 
установ надають консультації школярам, 
здійснюють наукове керівництво учнів-
ськими роботами, забезпечують можли-
вість використо вувати обладнання та лабо-
раторії для виконання дослідів тощо. 
На базі відпочинку ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна 
НАН України щороку влітку працює фі-
зико-математична школа МАН України.

З метою подальшого розвитку й погли-
блення взаємодії НАН України та МАН 
України у підготовці талановитої і обдаро-
ваної учнівської молоді до науково-до слід-
ницької роботи Президія НАН України по-
становляє:

1. Доповідь президента МАН України, 
в.о. члена Президії НАН України члена-
кореспондента НАН України С.О. Довгого 
взяти до відома та відзначити великий об-
сяг роботи, проведеної ним.

2. Відзначити важливість шефської допо-
моги МАН України з боку НАН України та 
її установ задля поширення науково-тех-
нічних знань серед учнівської молоді та ви-
ховання й підготовки майбутньої наукової 
зміни.

3. Вважати за доцільне надання МАН Укра-
їни статусу закладу подвійного підпорядку-
вання — МОН України та НАН України.

Президенту МАН України, в.о. члена Пре-
зидії НАН України члену-корес понденту 
НАН України С.О. Довгому та Науково-ор-
ганізаційному відділу Президії НАН Украї-
ни у двотижневий строк:

3.1. На виконання підпункту 1 пункту 3 
протоколу засідання Кабінету Міністрів 
України від 28.10.09 № 69 в частині «за-
провадження системної роботи з особли во 
талановитими дітьми з питань наукової 
діяльності» підготувати узгоджений з від-
повідними міністерствами і відомствами 

проект постанови Кабінету Міністрів Ук-
раїни щодо підвищення ролі та можливос-
тей МАН України у роботі з обдарованою 
молоддю.

3.2. Підготувати до МОН України клопо-
тання щодо збільшення фінансування 
МАН України.

4. Схвалити список членів НАН Украї-
ни, які здійснюють науково-методичне ке-
рівництво діяльністю МАН України (до-
даток).

5. Регіональним науковим центрам НАН 
України та МОН України, науковим уста-
новам НАН України:

5.1. У місячний термін визначити осіб, 
відповідальних за організацію роботи з те-
риторіальними відділеннями МАН Украї-
ни, та подати до Науково-організаційного 
відділу Президії НАН України контактну 
інформацію про них.

5.2. Продовжувати практику укладання 
угод про співробітництво з територіальни-
ми від діленнями МАН України з метою 
створення умов щодо творчого, інтелекту-
ального, духовного зростання школярів, 
стимулювання їх творчої діяльності.

5.3. Сприяти створенню структурних під-
розділів МАН України в обласних та ра-
йонних центрах як окремих юридичних 
осіб.

5.4. З метою інтеграції обдарованої учнів-
ської молоді України у світовий науково-
освітній простір сприяти участі учнів-
членів МАН України у національних, євро-
пейських та всесвітніх етапах міжнародних 
молодіжних науково-технічних конкурсів 
(зокрема, у Всесвітньому науково-тех ніч-
ному конкурсі — Intel ISEF, Європейському 
конкурсі молодих учених — EUCYS тощо), 
а також у міжнародних конференціях, се-
мінарах, олімпіадах, виставках, експедиці-
ях та інших наукових і науково-ос вітніх 
заходах.

5.5. Сприяти налагодженню співпраці 
рад молодих учених і спеціалістів наукових 
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установ НАН України та наукових това-
риств студентів і аспірантів (студентських 
рад) вищих навчальних закладів із регіо-
нальними відділеннями МАН України.

6. Науковим установам НАН України 
надавати науково-методичну, організацій-
ну допо могу МАН України та реалізовува-
ти заходи щодо підтримки МАН України, 
зокрема:

6.1. Продовжувати практику залучення 
членів МАН України до участі у проведен-
ні під керівництвом співробітників науко-
вих установ науково-дослідницьких робіт, 
наукових експедицій, археологічних роз-
копок, польових досліджень тощо.

6.2. Дозволяти членам МАН України за 
відповідним її клопотанням користуватися 
фондами наукових бібліотек та архівів на-
укових установ НАН України.

6.3. Забезпечувати за відповідним кло-
потанням МАН України проведення екс-
курсій до наукових установ НАН України 
для ознайомлення з сучасним рівнем нау-
кових досліджень.

6.4. Поширювати практику організації 
лекторіїв, шкіл, юнацьких секцій тощо при 
наукових установах та наукових товари-
ствах НАН України.

6.5. Сприяти участі вчених НАН Украї-
ни у роботі журі та оргкомітетів при про-
веденні науково-освітніх заходів: науково-
прак тич них конкурсів, олімпіад, колоквіу-
мів, семінарів, конференцій, літніх шкіл 
тощо за участю МАН України.

6.6. Інформувати територіальні відділен-
ня МАН України про проведення наукових 
конференцій, симпозіумів, семінарів, на 
яких могли б бути присутніми учні-члени 
МАН України.

6.7. Запроваджувати в необхідних випад-
ках заслуховування на наукових семінарах 
інформації учнів-членів МАН України про 
результати своїх досліджень.

6.8. У річних звітах подавати інформа-
цію щодо масштабу й характеру співпраці 
з територіальними відділеннями МАН Ук-
раїни.

6.9. Допомагати при формуванні темати-
ки наукових робіт для учнів МАН України, 
виходячи з пріоритетних напрямів розви-
тку науки в Україні.

7. Віце-президенту НАН України акаде-
міку НАН України А.Г. Наумовцю при пла-
нуванні проведення щорічних фестивалів 
науки передбачати участь у них МАН 
України.

8. Віце-президенту НАН України акаде-
міку НАН України В.Д. Походенку органі-
зовувати участь провідних учених НАН 
України в читанні лекцій із сучасних про-
блем науки для членів МАН України.

9. Віце-президенту НАН України акаде-
міку НАН України В.М. Гейцю організову-
вати цикли круглих столів членів МАН 
України з керівництвом законодавчих та 
виконавчих органів влади, провідними вче-
ними.

10. Просити Раду Міжнародної асоціа-
ції ака демій наук (МААН) розглянути на 
одному із своїх засідань питання роботи 
академій наук та організацій — членів 
МААН з уч нівською молоддю в країнах 
СНД.

11. Контроль за виконанням цієї поста-
нови покласти на в.о. члена Президії НАН 
України, директора Інституту телекому ні-
кацій і глобального інформаційного про-
стору НАН України члена-ко рес пон ден та 
НАН України С.О. Довгого та Нау ко во-
ор ганізаційний відділ Президії НАН Ук-
раїни.

Президент Національної академії наук України
академік НАН України Б.Є. ПАТОН

  Головний учений секретар Національної 
академії наук України

академік НАН України А.Г. ЗАГОРОДНІЙ
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Додаток
до постанови Президії НАН України

від 11.11.2009  № 293

СПИСОК
учених НАН України, які здійснюють 

науково-методичне керівництво МАН України

ДОВГИЙ
Станіслав Олексійович

— в.о. члена Президії НАН України, директор Інституту телекомунікацій і 
глобального інформаційного простору НАН України, президент Малої академії 
наук України, член-кореспондент НАН України

БАР’ЯХТАР
Віктор Григорович

— радник Президії НАН України, директор Інституту магнетизму НАН України 
та МОН України, перший віце-президент МАН України, куратор відділення 
фізики і астрономії МАН України, академік НАН України

САМОЙЛЕНКО
Анатолій Михайлович

— академік-секретар Відділення математики НАН України, директор Інституту 
математики НАН України, член Президії МАН України, куратор математичного 
відділення МАН України, академік НАН України

РЕДЬКО
Володимир Никифорович

— професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член 
Президії МАН України, куратор відділення комп’ютерних наук МАН України, 
академік НАН України

ГРІНЧЕНКО
Віктор Тимофійович

— директор Інституту гідромеханіки НАН України, член Президії МАН України, 
куратор відділення технічних наук МАН України, академік НАН України

КУХАР
Валерій Павлович

— директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, член 
Президії МАН України, куратор відділення біології, екології, хімії, аграрних 
наук МАН України, президент Київського територіального відділення МАН 
України «Дослідник», академік НАН України

МЕЛЬНИЧУК
Дмитро Олексійович

— ректор Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, член Президії МАН України, куратор відділення біології, екології, 
хімії, аграрних наук МАН України, академік НАН України

ГЕЄЦЬ
Валерій Михайлович

— віце-президент НАН України, директор Державної установи «Інститут 
економіки та прогнозування» НАН України, член Президії МАН України, 
куратор відділення економіки МАН України, академік НАН України

ЖУЛИНСЬКИЙ
Микола Григорович

— академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН 
України, директор Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, член 
Президії МАН України, куратор відділення мистецтвознавства та філології 
МАН України, академік НАН України

СМОЛІЙ
Валерій Андрійович

— директор Інституту історії України НАН України, куратор історико-
географічного відділення МАН України, академік НАН України

 Головний учений секретар 
Національної академії наук України

  академік НАН України  А.Г. ЗАГОРОДНІЙ




