ВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата на посаду академіка-секретаря Відділення хімії НАН України
академіка НАН України В.В. Павліщука

Основні задачі і функції Відділень наук Національної академії наук України
регламентуються «Положенням про відділення Національної академії наук
України», затвердженим Постановою Президії НАН України від 14.09.2016 р.
№181. Серед найбільш важливих задач, які повинні вирішувати Відділення слід
відмітити такі:
- визначення пріоритетних напрямів і тематики фундаментальних
і прикладних наукових досліджень;
- проведення наукової експертизи у відповідній галузі науки;
- організація і здійснення фундаментальних і прикладних
- досліджень з пріоритетних наукових напрямів та оцінювання їх
результатів;
- координація фундаментальних досліджень у відповідній галузі
науки.
В представленій Програмі наведені деякі підходи, які, на думку автора, могли
б допомогти в вирішенні ряду питань і тим самим сприяти подальшому
підвищенню ефективності діяльності Бюро і Інститутів Відділення хімії
Національної академії наук України, зокрема:
1. Всебічно сприяти необхідному оновлюванню тематики наукових досліджень в
Інститутах Відділення хімії у відповідності до сучасних тенденцій розвитку
світової хімічної науки. З метою оновлення та актуалізації тематики посилити
практику виконання спільних наукових проектів з Інститутами фізикотехнічного та медико-біологічного профілю. Створювати умови для
подальшого розвитку усталених відомих наукових шкіл та формування нових.
2. Приділяти постійну увагу зміцненню кадрового забезпечення Інститутів
Відділення, перш за все, збереженню і посиленню існуючого наукового
потенціалу в установах Відділення. При проведенні роботи, направленої на
омолодження кадрів середньої та вищої дослідницьких ланок, необхідно
забезпечити спадкоємність в передачі знань та традицій провідних наукових
шкіл, що склалися. Створити сприятливі умови для здійснення ефективної
підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі,
підвищенню кваліфікації наукової молоді Відділення.
3. В умовах різкого зниження притоку молодих спеціалістів до Інститутів
Відділення в останні роки, підвищити рівень роботи з молодими кадрами,
всіляко сприяти їх професійному і кар’єрному росту, знаходити можливі
способи підвищення їх матеріального благополуччя. Заохочувати створення
молодіжних наукових груп, лабораторій, міжінститутських молодіжних
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колективів. Підвищити роль Рад молодих учених і спеціалістів в житті
Відділення і установ, уважно розглядати їх пропозиції і ініціативи. З метою
налагодження зв’язків та обміну досвідом проводити щорічні конференції
молодих учених Відділення, на яких презентувати кращі наукові роботи з усіх
Інститутів Відділення, а також факультетів хімічного профілю університетів.
4. Сприяти більш активному обміну досвідом між Інститутами Відділення щодо
існуючих в них заходів, направлених на підвищення ефективності наукових
досліджень, зокрема нових підходів до системи морального і матеріального
заохочення працівників та ін.
5. Приділяти увагу поширенню використання новітніх методів досліджень, для
чого, зокрема, посилити співпрацю з Інститутами фізичного та фізикотехнічного профілю Академії за рахунок використання обладнання центрів
колективного користування, яке знаходиться в зазначених установах.
Розробити заходи, спрямовані на зміцнення кооперації і взаємодії між
центрами колективного користування, які функціонують в Інститутах
Відділення, для підвищення ефективності їх роботи з обслуговування потреб
всіх установ Відділення.
6. Поширити практику заслуховування на засіданнях Бюро Відділення, крім суто
науково-організаційних
питань,
коротких
наукових
повідомлень
співробітників Інститутів Відділення.
7. Поглибити інтеграційні зв’язки між академічною та університетською наукою:
спільно розробляти наукові проекти, в тому числі міжнародні, сприяти
проведенню спільних наукових семінарів, викладанню спецкурсів з новітніх
напрямків хімічної науки, роботі з виконавцями дипломних робіт (бакалаврів
і магістрів), проведення Дня хіміка та днів відкритих дверей в Інститутах
Відділення, створення можливості зарахування на роботу в Інститутах
Відділення студентів та ін.
8. Сприяти збільшенню участі Інститутів у виконанні проектів Європейських та
інших міжнародних програм, перш за все, інформаційно та організаційно.
9. Необхідно налагоджувати і зміцнювати існуючі зв’язки з підприємствами
різних галузей економіки України, при цьому приділяти особливу увагу
співпраці з малотоннажними виробниками речовин і матеріалів, в тому числі
для випуску виробів нової техніки і споживчих товарів, знаходити шляхи
підвищення інноваційної складової співпраці з ними.
10. Всіляко підтримувати авторитет і традиції української академічної науки,
зберігати пам’ять про славних попередників - засновників відомих наукових
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