
Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської 

науки  

У Полтавському національному технічному університеті 

ім. Ю. Кондратюка (ПолтНТУ) відбулося пленарне засідання VIІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи 

розвитку академічної та університетської науки» 

Доказом актуальності напрямів розвитку університетської та 

академічної науки є масштабність заходу: крім Полтавського національного 

технічного університету ім. Ю. Кондратюка серед організаторів конференції 

– 15 установ Національної академії наук України: Державна установа 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України», Інститут бiоорганiчної 

хiмiї та нафтохiмiї НАН України, Інститут демографії та соціальних 

досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, Інститут газу НАН України, 

Інститут геологічних наук НАН України, Інститут гідромеханіки НАН 

України, Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН 

України, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. I. Вернадського, 

Інститут проблем природокористування та екології НАН України, Інститут 

проблем ринку та економічно-екологічних досліджень НАН України, 

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, Інститут 

проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України, Інститут фізики 

напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Північно-Східний 

науковий центр НАН України та МОН України та Полтавська гравіметрична 

обсерваторія Інституту геофізики ім. С. I. Субботіна. 

З 2007 р. Полтавський національний технічний університет 

ім. Ю. Кондратюка співпрацює з Національною академією наук України. За 

ці роки було досягнуто значних результатів, і ефективність такої співпраці 

відзначають як члени Академії наук, так і керівництво університету. 

Під час роботи пленарного засідання учасники конференції 

ознайомилися з науковими результатами, які отримані в ході досліджень, а 

також із кращими розробками провідних учених університету. Були 

презентовані здобутки Полтавського територіального відділення малої 

академії наук України та представлена діяльність Національного контактного 

пункту ПолтНТУ програми «Горизонт-2020», як шлях досліджень та 

інноваційного розвитку для академічної й університетської науки. У кінці 

засідання ректор ПолтНТУ, професор В. Онищенко представив звіт про 

виконання умов угоди від 19 жовтня 2007 р. про співробітництво між 

Національною академією наук України та Полтавським національним 

технічним університетом ім. Ю. Кондратюка. Підсумки і перспективи 

співпраці ПолтНТУ та установ НАН України були окреслені віце-



президентом Національної академії України, академіком НАН України 

А. Наумовцем. 

За результатами роботи конференції було ухвалено рекомендації щодо 

продовження наукового співробітництва з таких напрямів: проведення 

спільних наукових досліджень, експериментальних та інноваційних розробок 

за рахунок державного бюджету та власних надходжень; участь у 

міжнародних грантах і проектах, зокрема Програмі наукових досліджень і 

інновацій ЄС «Горизонт-2020» за сприяння Національного контактного 

пункту ПолтНТУ «Безпечна, чиста та ефективна енергія»; здійснення 

спільних публікацій за результатами проведених досліджень у виданнях, що 

входять до міжнародних НМБД; створення центрів спільного користування 

наукоємним, у тому числі імпортним обладнанням; проведення спільних 

наукових конференцій, семінарів, круглих столів та інших наукових заходів з 

метою обговорення проблем окремих галузей науки, а також із залученням 

молодих дослідників − членів Малої академії наук України; координація 

співпраці між НАН України та ПолтНТУ шляхом розроблення річних планів 

спільної роботи всіх кафедр ПолтНТУ (за напрямом наукових досліджень) та 

відповідних відділів установ НАН України. 

 Також президент Малої академії наук України С. Довгий запропонував 

заснувати премію імені Юрія Кондратюка для Відділення технічних наук 

Малої академії наук України. 

 У грудні 2015 р. учасники конференції ухвалили обговорити підсумки 

роботи за рік на традиційній спільній конференції науковців НАН України та 

ПолтНТУ (У ПолтНТУ відбулося пленарне засідання VIІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку 

академічної та університетської науки» // Міністерство освіти і науки 

України (http://www.mon.gov.ua/ua/regionalnews/41844-u-poltntu-vidbulosya-

plenarne-zasidannya-vii-vseukrayinskoyi-naukovo-praktichnoyi-konferentsiyi-

problemi-y-perspektivi-rozvitku-akademichnoyi-ta-universitetskoyi-nauki). – 

2014. – 17.12). 

 


