Пленарне засідання
Міжнародного симпозіуму
«Наука України в умовах сучасних викликів і загроз:
проблеми та пріоритети розвитку»
(в рамках щорічної Міжнародної науково-практичної
конференції «Наука – в життя», присвяченої пам’яті
академіка НАН України Б.Є. Патона)
29 листопада 2022 р.
1000 – 1800

Зал засідань Президії НАН
України (м. Київ, вул.
Володимирська, 54)
Регламент: доповідь - до 15 хвилин
питання - 5 хвилин

Засідання проводиться
у очному і дистанційному форматі (на платформі Zoom)
Підключення до конференції Zoom

ID: 826 9384 6431
Pass: 999476

https://us02web.zoom.us/j/82693846431?pwd=SUt4dTVmbVVWZjRZL1N2R1IvU2RtZz09

1000-1015  Відкриття симпозіуму
Вступне слово
Анатолій Глібович Загородній, Президент Національної академії наук
України, голова програмного комітету симпозіуму
1015-1200 Доповіді
1015-1030

Вячеслав Леонідович Богданов, віцепрезидент Національної
академії наук України, в.о. головного ученого секретаря НАН
України
«Пошук оптимальної стратегії розвитку НАН України в умовах
сучасних викликів і криз»

1030-1045

Василь Григорович Кремень, Президент Національної академії
педагогічних наук
«Діяльність Національної академії педагогічних наук України в
умовах воєнного стану"

1045-1100

Гіоргі Іванович Квесітадзе, Президент Національної академії
наук Грузії
«Біотехнологія
очищення
ґрунтів,
забруднених
вибуховими
речовинами»

1100-1115

Віталій Іванович Цимбалюк, Президент Національної академії
медичних наук України
«Національна академія медичних наук України в умовах воєнного
стану: виклики та реалії»

1115-1130

Іон Тігіняну, Президент академії наук Молдови
«Проблеми
та
шляхи
розвитку
національної

науки

в

екстремальних умовах»
1130-1145

Ярослав Михайлович Гадзало, Президент Національної академії
аграрних наук України»
«Роль аграрної науки у вирішенні проблеми продовольчої безпеки
держави в умовах воєнного стану»

1145-1200

Ганна
Олексіївна
Полішко,
завідувач
відділу
Інституту
електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України
«Напрями
науково-технічної
діяльності
Інституту
електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України з іноземними
партнерами в умовах сучасних викликів»
1200-1215 Перерва
1215-1700 Доповіді (продовження)

1215-1230

Амінага Бахман оглу Садигов, виконавчий директор Інституту
систем управління Міністерства науки и освіти Азербайджанської
Республіки
«Роль науки в подоланні корінних причин конфліктів»

1230-1245

Елла Марленівна Лібанова, директор Інституту демографії та
соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
«Соціальні та демографічні наслідки російської агресії проти
України»

1245-1300

Ірина
Володимирівна
Ящишина,
професор
Кам’янецьПодільського національного університету
«Цифрова трансформація як виклик для розвитку науки»

1300-1315

Олександра Миколаївна Ляшенко, професор кафедри управління
та
організаційного
розвитку
Українського
католицького
університету
«Відкрита наука та відкрита освіта - засоби зміцнення економічної
свободи України»

1315-1330

Василь Михайлович Горбачук, завідувач відділу; Сергій
Олександрович Гавриленко, науковий співробітник; Геннадій
Володимирович Голоцуков, науковий співробітник; Дмитро
Іванович
Ніколенко,
науковий
співробітник;
Михайло
Михайлович Пустовойт, науковий співробітник Інституту
кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
«Сучасні резильєнтні стратегії і технології науково-технічної
діяльності»

1330-1345

Віктор Борисович Распопов, старший науковий співробітник
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
«Досвід та перспективи поєднання науково-навчальної та
просвітницької
діяльності
з
інформаційних
технологій,
програмування та біоінформатики в НАН України»

1345-1400

Олександр Сергійович Попович, головний науковий співробітник;
Олена Петрівна Костриця, науковий співробітник ДУ «Інститут

досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки
ім.Г.М.Доброва НАН України»
«Проблеми відновлення кадрового потенціалу науки України і
входження її в глобальні тенденції науково-технологічного
розвитку»
1400-1430 Перерва
1430-1445

Лариса Володимирівна Рижко, провідний науковий співробітник
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії
науки ім.Г.М.Доброва НАН України»
«Соціальні та гносеологічні виклики і трансформації наукового
етосу (на прикладі аналізу пандемії COVID-19)»

1445-1500

Олег Нарцизович Кубальський, перший заступник головного
ученого секретаря Національної академії наук України
«Феномен науки в системі трансформацій сучасного життя»

1500-1515

Борис Антонович Маліцький, директор ДУ «Інститут досліджень
науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН
України»
«Екстремальні умови життя країни особливо потребують
реалізації науково-центричної державної політики»

1515-1545

Ріта Колвелл, Герсон Шер та Кеті Кемпбелл Робоча група з
відновлення техніки, науки, освіти та технологій в Україні (RESET
Ukraine), США
«Інформаційний брифінг щодо міжнародного семінару з відновлення
досліджень, освіти та технологій в Україні» (21– 23 вересня, 2022),
організований Національними академіями науки, техніки та
медицини США

1545-1615
1615-1630

Дискусія
Вячеслав Леонідович Богданов, віцепрезидент Національної
академії наук України, в.о. головного ученого секретаря НАН
України
Підведення підсумків симпозіуму та прийняття рекомендацій

