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Зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Кувейту
6 грудня 2016 р. відбулася зустріч першого віце-президента НАН України
академіка НАН України А. Наумовця з Надзвичайним та Повноважним Послом
Кувейту в Україні доктором Рашид Хаммад Аль-Адвани (Національна академія
наук України).
Під час виступу академік А. Наумовець коротко поінформував поважного
гостя про історію, структуру, а також основні напрями діяльності Національної
академії наук України. За його словами, наразі академія переживає важкі часи.
Це зумовлено, перш за все, складною економічною ситуацією в державі, що
спричиняє суттєве недофінансування наукової галузі. Однак, незважаючи на це,
наукові установи НАН України працюють інтенсивно і досягають значних
результатів.
Академік А. Наумовець також відмітив, що за два роки НАН України
святкуватиме 100-річчя від дня свого заснування. З найперших років основними
напрямами діяльності наукових установ НАН України були як фундаментальні,
так і прикладні дослідження. Академія завжди з увагою ставилася до потреб
держави, підтримувала науково-експертне супроводження вирішення
найважливіших проблем її економічного, соціального та культурного розвитку.
Ця традиція зберігається й понині. Президент НАН України академік НАН
України Б. Патон – видатний учений у галузі електрозварювання та
матеріалознавства, відомий організатор науки – вважає, що наукові установи
НАН України обов’язково повинні мати при собі конструкторські бюро і навіть
малосерійні виробництва, які готуватимуть розробки до широкого
впровадження.
«Академік Б. Є. Патон є автором такої думки, що вчені мають займатися
“цілеспрямованими фундаментальними дослідженнями”. Мається на увазі, що
коли вони створюють певну наукову розробку, то, зазвичай, мають обмежене
розуміння того, як цю розробку можна використовувати. Тоді їм на допомогу
приходять інші вчені, які віднаходять усі можливі шляхи застосування цієї
розробки. Це називається “цілеспрямованим фундаментальним дослідженням”.
Цим ми намагаємося займатися й сьогодні», – зазначив академік А. Наумовець.
Вчений також наголосив, що академія має значні досягнення у
фундаментальних дослідженнях, що є запорукою для подальшого науковотехнічного прогресу та розвитку інновацій. У цьому зацікавлені всі мешканці
України, адже це дає змогу розвивати техніку, медицину, обороннопромисловий комплекс, соціальну сферу тощо.
Надзвичайний та Повноважний Посол Кувейту Рашид Хаммад Аль-Адвани
подякував академіку А. Наумовцю за приділену увагу та надану інформацію. За
його словами, Держава Кувейт зацікавлена у розвитку двосторонньої співпраці

з науковими установами НАН України. Він також представив професора Анвар
Аль-Яхйя, який більш докладно розказав про можливі шляхи здійснення такої
взаємодії.
Професор Анвар Аль-Яхйя зазначив, що в Кувейті активно розвиваються
альтернативні джерела енергетики, а також нанонауки та нанотехнології.
Створено нові наукові центри. З метою обміну досвідом у зазначених напрямах
поважні гості запропонували розробити й підписати відповідний Меморандум
про взаєморозуміння, у якому були б враховані інтереси кожної зі сторін.
На завершення зустрічі учасники домовилися про розвиток співпраці та
подальші зустрічі, які стануть запорукою тісної взаємодії в галузі науки і
техніки.

