23.04.2018
Перше засідання Національного номінаційного комітету України з
премії Нобелівського фонду сталого розвитку
23 квітня 2018 р. в будівлі Президії НАН України відбулося перше
засідання Національного номінаційного комітету України з премії
Нобелівського фонду сталого розвитку (Національна академія наук України).
***
Довідка. Нобелівський фонд сталого розвитку (Nobel Sustainability Trust,
Швейцарія) заснували члени родини Нобелів. Вони виходили з того, що
економічне та соціальне здоров’я цивілізації значною мірою залежить від
наявності енергії і сталого підходу до сільського та лісового господарств,
промислового виробництва, очищення води, проте надмірне споживання
ресурсів призвело до потепління клімату на планеті, забруднення ґрунту, їжі,
води і повітря, що створює загрози для існування людства.
Свою місію у забезпеченні сталого розвитку Фонд вбачає в роботі за
такими напрямами:
– подолання проблем, пов’язаних із глобальними змінами клімату;
– підтримка досягнень в галузі чистих та відновлювальних технологій і
відповідних стратегій;
– створення екологічно чистого середовища як гарантії життєзабезпечення
для всіх.
Збереження зазначених базових складових життєдіяльності людства
вимагає значних інтелектуальних і фінансових зусиль. Тому науковцям та/або
закладам, які запропонували важливі проекти, зробили відкриття й винаходи,
що можуть забезпечити поліпшення якості життя на планеті, щороку
присуджуватиметься премія Нобелівського фонду сталого розвитку. Крім того,
чотирьом учасникам конкурсного відбору, котрі посіли друге місце, Фонд
щороку вручатиме грамоти й інші відзнаки. Він також щорічно виплачуватиме
по дві стипендії. Лауреати премії нагороджуватимуться на офіційних
церемоніях під час симпозіумів Фонду у великих містах по всьому світу.
Кандидатів для премії відбиратимуть національні номінаційні комітети,
сформовані на базі провідних університетів понад 40 країн (відповідно до
угоди, підписаної в листопаді 2017 р., в Україні представником Фонду
визначено Національний технічний університет України (НТУУ) «Київський
політехнічний інститут (КПІ) імені Ігоря Сікорського»). Остаточне рішення
щодо присудження премії Нобелівського фонду сталого розвитку
ухвалюватиме Міжнародний комітет при Оксфордському університеті.
Планується, що вперше присудження премії Нобелівського фонду сталого
розвитку відбудеться в 2019 р.
***
За погодженням із Нобелівським фондом сталого розвитку до складу
Національного номінаційного комітету України увійшли 11 відомих учених, чиї
наукові інтереси належать до сфер, суголосних із місією Фонду, та які
користуються незаперечним авторитетом і довірою в академічному середовищі.
Очолив комітет президент Національної академії наук України академік
Б. Патон.

Членами комітету стали:
– ректор НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» академік М. Згуровський
(заступник голови Національного номінаційного комітету України);
– завідувач відділу високотемпературної термогазодинаміки Інституту
технічної теплофізики НАН України, завідувач кафедри фізики енергетичних
систем НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» академік А. Халатов;
– заступник директора Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона
НАН України, завідувач кафедри лазерної техніки та фізико-технічних
технологій НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» академік І. Крівцун;
– директор Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
академік О. Кришталь;
– віце-президент НАН України, голова Секції хімічних і біологічних наук
НАН України, директор Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського
НАН України академік В. Кошечко;
– завідувач відділу фізики високих густин енергії Інституту теоретичної
фізики імені М. М. Боголюбова член-кореспондент НАН України Г. Зінов’єв;
– перший віце-президент НАН України, голова Секції фізико-технічних і
математичних наук НАН України академік А. Наумовець;
– декан факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ імені Ігоря
Сікорського» доктор медичних наук, професор В. Максименко;
– заступник голови Комітету з Державної премії України в галузі науки і
техніки В. Стогній (секретар Національного номінаційного комітету України),
– завідувач кафедри НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» членкореспондент НАН України С. Сидоренко (секретар Національного
номінаційного комітету України).
Під час першого засідання Комітету його члени затвердили Положення
про Національний номінаційний комітет з премії Нобелівського фонду сталого
розвитку, розглянули питання про особливості роботи комітету в 2018 р.

Наступного разу Комітет засідатиме в травні 2018 р. – за участі
співзасновника Нобелівського фонду сталого розвитку професора М. Нобеля.

