
16-17 січня в конференц-залі Інституту теоретичної фізики                         

ім. М. М. Боголюбова НАН України відбулася Конференція-презентація 

звітів про виконання у 2011 р. проектів Державної цільової науково-

технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 

2009–2013 рр.  

Результати конференції-презентації звітів розглянуто 17 січня на 

засіданні Координаційного комітету Програми в НАН України.  

Вирішили:  

1. Затвердити звіти 2011 р. Відзначити, що порівняно з минулою 

конференцією-презентацію  помітно зріс рівень звітів, більше результатів 

отримано саме з використанням грід-технологій.   

Врахувати зауваження і пропозиції експертів та учасників конференції 

при розгляді запитів на виконання проектів у 2012 р.   

Доручити базовому координаційному центру Українського 

національного гріду оптимізувати процес створення і реєстрації віртуальних 

організацій [розробити й затвердити на засіданні ККП зміни в «Положенні 

про Український національний грід (УНГ)»], запобігаючи створенню 

великою кількості ВО з малою кількістю учасників.    

2. Прийняти такий порядок проведення конкурсу проектів у               

2012 р.:  

а) провести експертну оцінку запитів, що надходять до конкурсу, із 

залученням не менше трьох експертів для кожного запиту. Для розподілу 

запитів між експертами з урахуванням тематики запиту провести 30–31 січня 

засідання Координаційного комітету (можливо в онлайновому режимі);  

б)  рекомендувати експертам окремо оцінювати  наявність у запитах з 

науково-практичними завданнями планування та гарантованого 

використання грід-технологій у рамках існуючої або створюваної ВО (для 

цього внести відповідну зміну в картку експертизи); 

в) з метою підбиття підсумків конкурсу розглянути й детально 

обговорити результати експертного оцінювання на спеціальному засіданні 

Координаційного комітету  13–14 лютого;  

г) у зв’язку з обмеженим фінансуванням на 2012 р. не підтримувати 

проекти побудови нових кластерів. Рекомендувати авторам проектів, де 

планується побудова нових кластерів або грід-платформ доступу до гріду, 

приєднатися до існуючих ВО та для виконання обчислювальних завдань 

проекту використовувати їхні обчислювальні ресурси;  

д) передбачити можливість фінансування запитів з близькою тематикою 

через об’єднання  таких проектів.    



3. Обговорити на одному з найближчих засідань ККП питання про 

проведення в жовтні – листопаді 2012 р. конференції «Застосування грід-

технології в наукових і науково-технічних дослідженнях» з  публікацією тез 

доповідей на  конференції (Результати конференції-презентації звітів 

розглянуто на засіданні Координаційного Комітету Програми в НАН 

України //  Український національний грід (http://grid.nas.gov.ua). 


