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1. Збереження та підтримка ключових класичних напрямів та наукових шкіл, 
які існують в інститутах Відділення, запобігання їх руйнації або навіть 
знищення.
2. Підтримка розвитку новітніх наукових напрямів, сприяння їх сучасному 
матеріально-технічному забезпеченню.
3. Забезпечення максимальної об'єктивності при оцінці наукових проектів та 
запитів на них, а також при розподілі бюджетного, в тому числі конкурсного, 
фінансування.
4. Спільне вирішення усіма членами Бюро ВЗБ питань діяльності Відділення, 
його планування. Періодичне проведення розширених виїзних засідань Бюро 
Відділення в різних установах Відділення.
5. Заслуховування на засіданнях Бюро ВЗБ доповідей з найбільш вагомих 
досягнень в галузі біології як науковців Відділення, так і представників 
інших установ чи закладів, та сприяння їх представленню на засіданнях 
Президії НАН України
6. Проведення аналізу результатів атестації установ та поширення досвіду 
провідних установ Відділення або їх окремих колективів по підвищенню 
рівня досліджень, шляхів співпраці, входження до загальноєвропейських 
програм, участі в закордонних конкурсах.
7. Інвентаризація унікального обладнання в центрах колективного 
користування та поширення інформації про його наявність, а також 
створення умов, що забезпечать доступність та ефективність використання 
приладів, придбаних за рахунок загальноакадемічних грошей, для 
співробітників різних інститутів. Першочергове забезпечення ремонту 
приладів колективного користування, які користуються найбільшим попитом 
серед співробітників різних інститутів.
8. Придбання нових приладів не лише для центрів колективного 
користування, а й для інших установ, особливо для забезпечення 
найважливіших досліджень, які проводяться установами, що не мають 
центрів колективного користування.
9. Інвентаризація нерухомого майна установ Відділення, сприяння у 
вирішенні питань його державної реєстрації та захисту від рейдерства.
10. Відстоювання позиції, що НАН України, в першу чергу, має 
забезпечувати проведення фундаментальних наукових досліджень, в тому 
числі розвиток фундаментальних напрямів, які в подальшому отримають 
важливе прикладне значення.
11. Співпраця з Національною академією аграрних наук України, 
Національною академією медичних наук України, профільними вищими 
навчальними закладами, підприємствами установами та організаціями при 
вирішенні найбільш важливих проблем в біологічній сфері, впровадженні 
практичних розробок науковців Відділення.



12. Запрошення представників профільних міністерств, в першу чергу в 
галузі охорони навколишнього середовища та агропромислового комплексу, 
для спільного обговорення нагальних питань за напрямами цих відомств, в 
тому числі внесення змін до законодавства з метою його покращення.
13. Підвищення ефективності роботи Наукових рад при Відділенні, 
затвердження планів їх діяльності, заслуховування щорічних звітів.
14. Підтримка престижних напрямів, по яким Україна має унікальних 
фахівців, які значною мірою формують науковий імідж нашої держави.
15. Відстоювання інтересів Відділення на загальноакадемічному рівні 
(розподіл фінансування, квоти на обрання нових членів академії тощо).
16. Спрямування діяльності установ на вирішення найбільш значущих 
проблем країни, суспільства.
17. Розширення практики створення тимчасових творчих колективів із 
представників різних інститутів для забезпечення виконання 
найактуальніших завдань.
18. Оперативне вирішення поточних питань, які потребують підтримки на 
рівні Відділення та вжиття дієвих заходів, в разі потреби вирішення цих 
питань на загальноакадемічному рівні.
19. Вжиття дієвих та упереджувальних заходів по запобіганню вилученню 
заповідників та інших установ природно-заповідного фонду із структури 
НАН України.
20. Підняття рівня наукових досліджень на територіях природно-заповідного 
фонду. Сприяння розширенню експедиційних виїздів на ці території 
науковцями різних фахових інститутів Відділення для проведення спільних 
флористичних та фауністичних робіт із залученням науковців заповідників та 
підготовки ними спільних публікацій.
21. Пропаганда у засобах масової інформації наукових досягнень та 
значущості досліджень, що проводяться співробітниками Відділення, 
активізація боротьби із псевдонаукою та псевдовченими.
22. Інформаційне забезпечення (централізована розсилка оголошень про 
різноманітні конкурси, конференції тощо), стабільний доступ до світових баз 
даних Scopus та Web of Sciences.
23. Організація роботи із стажування співробітників між інститутами 
Відділення для отримання досвіду по застосуванню сучасного обладнання, 
новітніх методів та методик досліджень. Проведення спільних семінарів по 
загальнобіологічним питанням.
24. Спільне викладання дисциплін по вибору для аспірантів із різних 
інститутів Відділення, що дозволить більш ефективно використовувати 
найкращих викладачів та економити кошти установ.
25. Удосконалення системи підготовки молодих кадрів - вирішення питання 
відкриття магістратури за класичними біологічними напрямами при 
провідних фахових інститутах із подальшим прийняттям найкращих 
випускників до аспірантури.



26. Для подальшого інноваційного розвитку наукових установ необхідно 
вжити заходів по створенню загальноакадемічного центру по впровадженню 
наукових розробок.
27. Першочергове спрямування коштів, що виділяються на підтримку 
національного надбання, на створення баз даних із дигіталізацією типових 
матеріалів представників рослинного та тваринного світів, що зберігаються в 
колекціях установ Відділення.
28. Вжиття заходів по відновленню флоту для проведення морських 
досліджень.
28. Створення інформаційної веб-сторінки з оперативним інформуванням про 
новини та діяльність Відділення, досягнення науковців.
29. Вжиття дієвих заходів по відновленню підготовки фахівців з класичних 
спеціальностей "ботаніка", "зоологія", "фізіологія рослин", "фізіологія 
людини і тварин" тощо у ВНЗ України.
30. Сприяння у підготовці підручників для учнів та студентів з різних 
напрямків біологічної науки для середньої та вищої шкіл.
3 1. Сприяння у вирішенні соціальних питань співробітників, в тому числі 
молодих вчених, установ Відділення.


