
28 травня в Полтавському національному технічному університеті 

ім. Ю. Кондратюка розпочала роботу Міжнародна наукова конференція 

«Вчення В. І. Вернадського і сучасність», присвячена 150-річчю від дня 

народження академіка В. Вернадського. 

Учасників форуму привітали віце-президенти Національної академії 

наук України А. Наумовець й А. Загородній, він же голова Комісії НАН 

України з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського; голова 

Полтавської обласної ради І. Момот; ректор Полтавського національного 

технічного університету ім. Ю. Кондратюка, депутат обласної ради  

В. Онищенко та ін. 

І. Момот, зокрема, відзначив важливу роль наукової спадщини академіка 

В. Вернадського в раціональному використанні ноосфери. Він також 

наголосив, що жителі Полтави шанують пам’ять про видатного вченого, ім’я 

якого тісно пов’язане з Полтавщиною. В області проведено науково-

практичні конференції, інші заходи до 150-річчя від дня народження вченого. 

Віце-президент Національної академії наук України А. Наумовець 

вручив групі полтавців почесні грамоти президії НАН України, яких вони 

удостоєні за вагомий особистий внесок у розвиток і популяризацію ідей 

академіка В. Вернадського. 

В урочистій обстановці на території Полтавського національного 

технічного університету ім. Ю. Кондратюка цього ж дня відкрили пам’ятник 

академіку В. Вернадському. Міжнародна наукова конференція організована 

за сприяння Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки 

України, Полтавської ОДА, обласної ради, Полтавського НТУ  

ім. Ю. Кондратюка, Санкт-Петербурзького державного електротехнічного 

університету «ЛЕТІ» ім. Ульянова-Леніна, Таврійського національного 

університету ім. В. І. Вернадського, Харківського національного 

університету ім. В. Каразіна, Комісії НАН України з розробки наукової 

спадщини академіка В. І. Вернадського, Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського, Інституту загальної та неорганічної хімії  

ім. В. І. Вернадського НАН України. 

У її роботі взяли участь представники 15 наукових установ НАН 

України, провідні вчені з України та Російської Федерації. 

Програма конференції передбачала роботу в секціях: «Ноосферна 

концепція в системі сучасних наукових уявлень», «Геологія і мінералогія», 

«Фізика», «Хімія», «Наукова спадщина академіка В. І. Вернадського та 

сучасність», «Вчення В. І. Вернадського в основі філософії сталого 

розвитку», «Екологія та збалансоване природокористування», «Вплив 

академіка В. І. Вернадського на розвиток освіти і науки» (Булат В. Полтава 

пам’ятає видатного вченого-земляка // Віче 

(http://www.viche.info/news/2086). – 2013. – 29.05). 


