29 січня 2014 р. у Посольстві США в Україні відбулася українськоамериканська відеоконференція, присвячена підсумкам діяльності
українсько-американської Робочої групи з науки і технологій у 2013 р.
Учасників конференції привітав посол США в Україні Дж. Пайєтт, який
наголосив на важливості подальшого розвитку співробітництва між
Україною та США в галузі науки і технологій. Від української сторони в
роботі відеоконференції взяли участь перший заступник голови
Держінформнауки Б. Гриньов, провідні вчені наукових установ НАН
України, Національної академії аграрних наук України, Малої академії наук.
Під час конференції було обговорено стан співробітництва в підгрупах
«Молодь у науці», «Здоров’я», «Нові матеріали», «Фізика високих енергій»,
«Сільськогосподарські науки», «Інновації», «Попередження небезпек та
мінімізація їх наслідків», «Грід у наукових дослідженнях».
Перший заступник голови Держінформнауки Б. Гриньов відзначив
позитивний досвід співробітництва Малої академії наук та Аргонської
національної лабораторії, які підписали Угоду про співпрацю, відповідно до
якої на базі Аргонської національної лабораторії була проведена перша
мультидисциплінарна наукова школа для українських педагогів. Українські
педагоги, які відвідали Аргонську національну лабораторію, прослухали курс
лекцій з ядерної фізики, сонячної енергетики, відновлювальних джерел
енергії та інших наукових дисциплін.
Під час роботи відеоконференції визначено напрями подальшої
співпраці у 2014 р. та досягнуто домовленостей щодо проведення четвертого
засідання Робочої групи з науки і технологій у США.
Сторони погодилися виконати в цьому році намічені під час конференції
плани, а саме:
– реалізація проекту з організації ГРІД – мосту США – Україна (наука,
освіта, екологія);
– забезпечення участі вчених Національної академії аграрних наук у
програмах Кохран і Борлауга;
– підписання меморандуму про співпрацю між НААН та Агентством
сільськогосподарських досліджень Міністерства сільського господарства
США (ARSUSDA);
– проведення відеоконференції, з метою обговорення можливості
ініціювання нового проекту співпраці в галузі фізики високих енергій
«Розробка мішеневих пристроїв та їх застосування в наукових дослідженнях
в галузі фізики високих енергій між ННЦ ХФТІ та лабораторіями США»;

– проведення Міжнародного форуму «Ядерна медицина: дослідження
лідерів, новітні технології, міжнародні альянси» запланованого на квітень
2014 р. у м. Харків (Борис Гриньов взяв участь в українсько-американській
відеоконференції, присвяченій підсумкам діяльності українськоамериканської Робочої групи з науки і технологій у 2013 році // Державне
агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України
(http://www.dknii.gov.ua). – 2014. – 29.01).

