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Вступ
Українська наука має славне минуле і дуже дивне теперішнє. З одного боку — повний крах
науково-дослідних інституцій, котрі в більшості країн є фундаментом для розвитку академічних шкіл,
вишів, наукових лабораторій. З іншого — комерціалізація науки, чітке переорієнтування на потреби
армії (вимога часу, на жаль), скорочення суспільних запитів в наукових винаходах і заміна їх на
комерційне замовлення. Якою вона є нині, українська реальність науковців, винахідників та «технарів
від Бога»?
Нещодавно столична галерея Second Floor
Art Center в Адміністрації Президента представила
виставку «50 українських винаходів, що змінили
світ». Звісно, полоскотати традиційне наше
самолюбство не завадить: все-таки не в кожної
пост-радянської держави є така кількість вихідців,
що змінили науковий світ на міднародному рівні.
Відвідувачі могли побачити світлини першого в
світі електричного трамваю інженера Федора
Піроцького,
розшифровку
ДНК
вченим
з
українським корінням Ервіном Чаргаффом, згадати
про ракетні розробки Олександра Засядька, газові
лампи та дослідження імунної системи Мечніковим,
перший вертоліт Сікорського тощо.
Міжнародні дослідження свідчать про те, що реальний науковий потенціал України набагато
менший, ніж ми звикли вважати. За даними Індексу глобальної конкурентноспроможності, наша
держава посіла 76 місце у світі за загальним обсягом інвестицій в наукові дослідження. Біда не лише
в тому, що трійця лідерів цього рейтингу інвестує в свою науку щорічно стільки, скільки решта 70
країн загалом. Українська наука, вочевидь, могла би задовільнитися меншими темпами та обсягами
фінансування — але і того бракує. Відтак кадри покидають країну високими темпами: кількість
наукових співробітників скоротилася в 3,3 рази за роки незалежності — за той же час США та країни
Західної Європи збільшили кількість науковців та дослідників вдвічі.
Особливо важкого удару зазнала технічна наука — скорочення кадрів в 3,5 рази; і одночасно
на стільки ж побільшало дослідників у юриспруденції. Більше юристів, менше «технарів» —
відтак, скорочення темпів опанування нової техніки та технологій впало в 14,3 рази. Новітні технології
не присутні на виробництві: частка активів, яких можна було би віднести до інноваційних, упала
вп’ятеро за 24 роки; приріст ВВП за рахунок інновацій на виробництві складає лише 0,7% — країни,
котрі ведуть у списку, мають від 60% до 90%.
Дуже дивна невідповідність між рейтингами та реальним станом справ спостерігається навіть
у тому, що за рівнем інноваційности ми піднялися з 49 на 33 місце, обігнавши навіть Гонконг, Бразилію
та Ісландію. Чиновники використовують ці оптимістичні цифри для звітів та конференцій; науковціпрактики лише розводять безпомічно руками — держава практично не виділяє коштів, а всі інноваційні
досягнення виникають за рахунок ентузіазму молодих дослідників, винахідників-аматорів та тих, хто
шукає гранти чи подається на закордонні конкурси. В іншому випадку наукові лабораторії та поодинокі
дослідницькі центри давно припинили би свою роботу.
На
допомогу
приходить
бізнес (принаймні в тих сферах, які вбачає
комерційно перспективними) — запрошують
інвесторів, громадські організації, міжнародних
партнерів до діалогу із українською науковою
елітою, студентами технічних вишів. Серед таких
проектів
— нещодавно
представлений для
популяризації науки Tech Today Hub. Біля його
витоків — NDI Foundation, Міністерство освіти і
науки, НАН, профільні комітети парламенту та
компанія «МТС Україна». Мета — створення
майданчику для регулярних зустрічей науковців,
проведення міжнародних семінарів, демонстрації практичних розробок та «краш-тестів» інноваційних
проектів. Амбітна мета відродити фармацевтику та сферу прикладної медицини за рахунок новацій
може виявитися в довгостроковій перспективі лише піар-ходом телекомунікаційної компанії — але
держава не робить і такої спроби без допомоги бізнесу.
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До речі, про бізнес: у вересні 2017 р.
корпорація
Siemens
профінансувала
запуск
технічної лабораторії в Івано-Франківську на базі
кафедри комп’ютерних технологій в Університеті
нафти та газу. Студентів вчитимуть працювати з
бурильним та лабораторним устаткуванням відомої
німецької фірми — стенди вартістю в €5 тис кожен
дісталися молодим українським науковцям в рамках
договору про співробітництво, укладеного ще 2008
року.
Втім, не
варто
вважати
німців
альтруїстами: окрім навчання, вони відбиратимуть
найкращих студентів для участі у стажуваннях для
інженерно-технічного центру Siemens, розташованого у Львові. А потім — навчання німецькій мові,
співбесіда в компанії для найбільш успішних і перспектива працевлаштування в зарубіжних офісах
компанії. Чергова ініціатива «во благо» в довгостроковій перспективі обертається черговою хвилею
відтоку обдарованої молоді за кордон.
Свого часу ракетобудування та космос були напрямками, які були приводом пишатися
українцями: не лише через двигуни «Південьмашу» та Леоніда Каденюка, але й через розробку
високоточного обладнання, обслуговування ракетних комплексів та аерокосмічної галузі (зрештою, та
ж «Мрія» та програма із переміщення «Буранів»).
Наприкінці вересня в Дніпропетровську відкрили
проект SPACE HUB — він покликаний нагадати про
славне минуле міста в сфері аерокосмічних
технологій. SPACE
HUB передбачає
створення
інкубатору для стартапів, пов’язаних із космічними
технологіями, та майданчика для наукових заходів.
Поки що можна подивитися на пов’язані із космосом
технології, здобутки, ракетні макети. Знову ж — чим
стане цей проект на практиці, побачимо вже за
декілька років.
Коли говоримо про українську науку, постійно звертаємо до класиків, до попередників, до
вихідців, що прославили Україну в ХХ столітті. Про сучасність — в основному цифри відтоку кадрів,
факти недостатнього фінансування наукових досліджень, критика на адресу держави та сумніви в
тому, що можливі якісь зміни на краще. І десь на тлі лунають чергові заяви політиків та чиновників до
чергових виборів про те, що «от з наступного року» українські науковці нарешті отримають свою
очікувану підтримку.
Тим часом сучасники не чим не гірші за попередників-класиків; просто свої відкриття та
досягнення вони роблять швидше всупереч фінансовій та управлінській ситуації в країні, аніж за її
допомогою. Один із свіжих прикладів — потрапляння українського науковця в список «35 under 35»
від МІТ. Декілька тисяч претендентів із усього світу, з країн, де фінансування науки в рази вище, аніж
в Україні — і в список потрапляє 34-річний українець Євген Бородін. Доцент Нью-Йоркського
університету, він покинув країну і нині працює в США. Наші ЗМІ згадали про нього завдяки його
корінню та етнічній приналежності — але до того чи хтось цікавився тим, що розробляє українець в
Штатах? Чи було комусь із українських бізнесменів, фондів та навіть громадських чи політичних
лідерів цікаво те, що створене українцем програмне забезпечення допомагає сотням тисяч людей із
вадами зору прочитати тексти з інтернету, не маючи можливість їх побачити на власні очі? Гадаємо,
відповідь очевидна.
Ми не помічаємо сенсаційні розробки не лише десь далеко за океаном, а навіть у своїй
країні. Інший простий приклад, який — якби мова йшла про Ізраїль чи Німеччину — зробив би цих
науковців мільйонерами та національними героями. В нас же вони залишаються експериментаторами.
Йдеться про науковців з НАН, які представили власну розробку — ендопротези для тазових
суставів на основі титану. Здешевлення в декілька разів та цілковита біологічна сумісність — лише
частина унікальності цієї розробки. Протези під час перевірок засвідчили, що працюють краще за
широко застосовуваний сплав кобальта, хрому та молібдену. Стійкість до зношування вшестеро
більша, ніж у сучасних закордонних протезів. Тест у 200 км відстані (чи 23 млн циклів навантаження)
не було виявлено ніяких ознак зношування. Додамо сюди можливість адаптивного зміщення протезу
під час руху — скільком людям це могло би повернути повноцінне життя, якби такий протез став
масовим і отримав підтримку на рівні держави та хоча би Міністерства охорони здоров’я?
Все тримається на плечах шалених ентузіастів. Дехто навіть повертається з-за кордону, де мав
успішну кар’єру та непогане життя визнаного науковця. Одні вважають таких людей диваками, інші
— провідниками сучасності та «сіллю землі». Правда як завжди буде десь посередині.
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Один із таких незвичайних вчених — професор університету
Західної Вірджінії (США), доктор медицини Сергій Яковенко. Він
тривалий час був провідним дослідником в сфері нейронної інженерії,
а тепер прийняв рішення повернутися до України.
Яковенка не лякають низькі зарплати; за його словами,
однаково більшість українських науковців шукають (та успішно
знаходять) міжнародні гранти. Натомість найбільшою проблемою в
Україні для вчених залишається інфраструктура — лабораторії, стенди,
дослідницькі центри, яких немає в Україні на тому рівні, на якому вони є в Європі, Азії та Штатах.
Інвестувати в науково-технічну базу для українців, на думку Яковенка, куди важливіше, ніж просто
роздавати великі зарплати.
На жаль (чи на щастя), наукова молодь не має часу
чекати, коли в Україні такі центри та лабораторії з’являться.
Цього
року
студентки Ксенія
Шумельчик
із
Дніпропетровського національного університету та Анна
Курило із Національного авіаційного університету стали
володарками щорічної стипендії Google імені Аніти Борг в
сфері комп’ютерних наук. Мета цієї стипендії — залучення
жінок із Східної Європи, Близького Сходу та Африки до
комп’ютерних технологій. Високою є ймовірність, що ці двоє
студенток покинуть країну не лише на декілька років
навчання, а набагато довше.
Можливо, прикладом для них стане перемога учня 10
класу
Самуїла
Кругляка в
міжнародному
конкурсі
юних
винахідників від Intel — спочатку на національному, а згодом і на
міжнародному рівні. «Бронза» у фіналі з 2 тис претендентів у США
— чимале досягнення для такого молодого винахідника. Призове
місце — результат унікальної розробки в сфері отримання
електроенергії у атмосфері. В основі розробки — штучна іонізація
хмари за рахунок потужного електричного поля за допомогою
спеціального пристрою, що носить назву іонізаційної башти.
Кіловатт такої енергії коштуватиме лише 3 копійки.
Модель установки Кругляка є в Малій академії наук України.
Можливо, хтось із меценатів і зацікавився би цим винаходом, що набагато випередив свій час — але
комерційний ефект від такого винаходу може зіпсувати енергетичну монополію великих
енерговиробників, вугледобувних та нафтопереробних компаній. Чи хоче хтось із українських
мільярдерів стати Ілоном Маском? Навряд чи. В них є вугільні шахти, обленерго та транзит нафти й
газу як потужний інфраструктурний бізнес. Мало хто захоче нищити власну монополію.
Фундаментальна наука не може відбутися без сучасної освіти. Криза класичної школи
викладання в українських вишах — і технічних, і гуманітарних — вже давно стала хронічною. Втім,
2016 року восени дещо в цьому може змінитися. Джіджі Вонг, професор Стенфордського університету
і одна з найкращих спеціалістів світу зі стартап-підприємництва, прибула в Україну, аби запровадити
тут
виш
нового
типу
на
основі
досвіду
MIT/Stanford
Venture
Lab.
Проект називатиметься «Американський університет в Україні» (AUUA), і обіцяють, що він стане
найпрестижнішим в державі — викладачі з провідних вишів США, програма та дипломи, що визнаються
не лише в Україні, але й у Штатах. Вонг сповнена оптимізму: на її думку, українців відрізняє хороша
технічна підготовка та мотивація, але й криза довіри та небажання стартапів та молодих науковців і
підприємців комунікувати між собою — як це заведено у Силіконовій Долині.
Наукове співробітництво на рівні України та Євросоюзу —
ще один напрямок, який до 2020 року може дати свої позитивні
наслідки для інновацій в нашій країні. Зокрема, у липні
українським
парламентом було
ратифіковано угоду
з
Євросоюзом про участь України в європейські програмі розвитку
науки «Горизонт-2020». Ця програма дозволить розширити
участь українських науковців у європейських наукових
дослідженнях та міжнародне науково-технічне співробітництво.
Чи не вперше держава теж включиться в цей процес: за участь
у програмі Україна муситиме заплатити членський внесок, який
дозволить брати участь в заходах програми, передачі
обладнання,
фінансуванні
програмою
науково-дослідних
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проектів тощо. При цьому ЄС дав Україні 95% знижки на членський внесок, а внесок за 2015 рік
розподілили на наступні роки.
Популяризація науки — це не лише робота державних інституцій, приватних інвесторів,
науковців-ентузіастів. Те, що колись робили для радянського підлітка журнали «Юний технік» чи
«Наука і життя», для сучасних українців віком 12—15 років міг би робити NatGeo — але не вижив
через економічну кризу. Зараз на ринку з’явилося видання «Куншт» — але це радше експеримент,
ніж реальна ґрунтовна періодика про науку та винаходи. Грошей у видавничій справі немає;
дотаційність комерційних видань вже є очевидною; дотаційність науки — тим більше. Навіть в
електронному просторі знайти кваліфіковані ресурси про українські наукові проекти нелегко, друком
виходить взагалі одиниці журналів.
Що можна знайти для передплати? Головний редактор українського журналу «Винахідник і
Раціоналізатор» Микола Китаєв підтверджує невтішну ситуацію:
«— По-перше, іншого науково-популярного видання, спеціалізованого на висвітленні проблем
у винахідницькій та інноваційній діяльності з питань захисту промислової власності такого, як наш
журнал «Винахідник і Раціоналізатор» в Україні немає. По-друге, все що друкується на шпальтах
комерційних і не комерційних (грантових) видань у ЗМІ носить не професійний і випадковий характер.
І по-третє, в Україні видаються десятки технічних комерційних журналів, які в першу чергу
обслуговують інтереси окремих фірм за окремими видами діяльності. Серед них переважають видання,
присвячені охоронним системам, будівництву, комп’ютерній техніці, технологіям, маркетингу різних
товарних груп. Ці видання інформують споживачів з метою стимуляції збуту та реклами своєї продукції.
При цьому, жодне з них не висвітлює процес продажу інтелектуального продукту у чистому вигляді»
Журнал, на чолі якого стоїть Китаєв, існує завдяки Українській
академії наук. Перший номер вийшов 1997-го — і відтоді до 2009-го був
щомісячним. Економічна криза «підкосила» і науку — так «ВіР» став
щоквартальним. Проте редакція тримається і готує виключно оригінальні
матеріали, ексклюзивні, не робить жодних перекладів.
Це — лише один приклад із багатьох. Якщо вірити офіційним даним,
у Державному реєстрі друкованих ЗМІ України є майже 50 науковопопулярних видань. Більшість із них для широкого загалу читачів
залишається «незвіданими землями». «Наукпоп» не популярний серед
молоді — можливо, через формати, можливо, через вторинність публікацій.
Адже навіть найбільш «розкручений» проект на вітчизняному ринку для
масового споживача — журнал «Вокруг света» — видається в РФ, хоч і має
українську ліцензію. Продукт виходить російською мовою і здебільшого
орієнтований на російську аудиторію. Технологій та науки в журналі
практично немає. Ще можна знайти «Наука и техника», започаткований у Харкові 2006 року, що
згодом став продаватися і в РФ. На сайті у вільному доступі є можливість переглянути видання. Більша
частина контенту в журналі присвячена мілітарі-технологіям. До недавнього періоду журнал нічим не
відрізнявся від своїх закордонних чи місцевих аналогів. Але в травні передмова редактора дещо дивує:
мовляв, редакція вирішила припинити роботу у виданні через «зміну реалій» і невідповідність «расово
правильним» та «патріотично налаштованим» вимогам. Важко сказати, про яку з країн говорить
редакція: в Україні тираж складає 5 тис., в Росії — 10 тис. примірників, а спонсорами виступають як
російські, так і українські організації. Битву за «наукпоп» український ринок програв. Від цього в
першу чергу втратили читачі та молоді науковці. Вони залишаються якимись «підпільниками» у
власній країні, хоча могли би бути героями доби.
НДДКР та НДІ — два практично позабутих терміни не лише в Україні, але й на всьому пострадянському просторі. Ті науково-дослідні центри та осередки, що пережили «голодні 90-ті» та
«пофігістично-нігілістичні нульові», вимушені животіти на дотаціях із бюджету або перетворюватись в
комерційні науков-дослідні структури із вузьким профілем (агрономія, комерційне сільське
господарство, холдинги харчової промисловості тощо). Допомога від МОН? Добре, аби не шкодили вже
тим ініціативам, котрі є в приватних вишах чи наукових і підприємницьких інкубаторах із освітніми
програмами.
Новий час вимагає нових відповідей — і тут може відіграти неабияку роль сучасна онлайносвіта. Ми маємо вже платформу Prometheus та деякі інші онлайн-курси — але її курси не визнаються
офіційно як підстава для отримання диплому чи сертифіката про отримання кваліфікаційної
освіти. Змінити це варто якомога скоріше — інакше безліч самоуків, ентузіастів та молодих
винахідників із периферійних містечок та сіл ризикують не отримати доступу до сучасного рівня знань,
не розвинути свої можливості та не потрапити до тієї інтелектуальної еліти, котра може змінити Україну
не лише через гасла, мітинги чи політичні спекуляції на любові до неї.
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Національна академія наук України
Національна академія наук України заснована 27 листопада 1918 року у м.
Києві і цього року вона відмічає свій сторічний ювілей. До 100-річчя НАН України
випущені такі постанови:















Постанова Президії НАН України від 31.01.2018 №43 «Про Ювілейну почесну
грамоту на честь 100-річчя Національної академії наук України»
Постанова Президії НАН України від 17.01.2018 №17 «Про пам’ятну відзнаку на честь 100-річчя
Національної академії наук України»
Постанова Президії НАН України від 17.01.2018 №16 «Про виконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 27.12.2017 №992-р»
Про стан підготовки до відзначення 100-річчя Національної академії наук України (на 10.10.2017
р.)
Постанова Президії НАН України "Про заходи щодо створення Віртуального музею НАН України"
від 14.06.2017 № 174
План організації виконання Указу Президента України від 18.05.2017 № 136 "Про відзначання
100-річчя Національної академії наук України" схвалений на засіданні кабінету міністрів України
від 31.05.2017 протокол № 38
Указ Президента України "Про відзначання 100-річчя Національної академії наук України" від
18.05.2017 " 136/2017
Постанова загальних зборів НАН України "Про відзначення 100-річчя Національної академії наук
України" від 13.04.2017 № 2
Постанова Президії НАН України "Про ювілейну символіку НАН України" від 22.02.2017 № 56
Постанова Президії НАН України "Про підготовку до відзначення 100-літнього ювілею НАН
України" від 09.11.2016 № 232
"Про підготовку до відзначання 100-ліття від часу заснування Національної академії наук
України" від 17.06.2015 № 169
План заходів по відзначенню 100-річчя Національної академії наук України в Полтавській області
Першим президентом був видатний учений із світовим ім`ям В.І. Вернадський.

Статус. Національна академія наук України (НАН України, Академія) згідно з чинним
законодавством є вищою науковою самоврядною організацією України, що заснована на державній
власності. Самоврядність Академії полягає у самостійному визначенні тематики досліджень та форм їх
організації й проведення, формуванні своєї структури, вирішенні науково-організаційних,
господарських, кадрових питань, здійсненні міжнародних наукових зв'язків, виборності та
колегіальності органів управління. Академія об`єднує дійсних членів, членів-кореспондентів та
іноземних членів, усіх науковців її установ, організовує і здійснює фундаментальні та прикладні
наукові дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних, суспільних і гуманітарних
наук.
Мета діяльності. Метою діяльності НАН України є отримання нових та узагальнення наявних знань
про природу, людину і суспільство, розроблення наукових основ науково-технічного, соціальноекономічного та культурного розвитку країни, всебічне сприяння практичному застосуванню
результатів наукових досліджень, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів, формування
наукового світогляду в суспільстві.
Основні завдання.
• Отримання нових та поглиблення наявних фундаментальних знань у галузі природничих, технічних,
суспільних і гуманітарних наук, підготовка пропозицій щодо їх використання.
• Участь у формуванні державної політики в усіх сферах суспільного життя, здійснення її наукового
забезпечення, розроблення прогнозів розвитку України.
• Наукове забезпечення модернізації та інноваційного розвитку економіки України.
• Інтеграція наукового потенціалу НАН України та вищих навчальних закладів.
• Виявлення та утвердження в науковому середовищі талановитих дослідників, надання допомоги для
їх творчого зростання, підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації.
• Забезпечення постійної участі наукових установ НАН України у міжнародному науковому та науковотехнічному співробітництві.
• Популяризація науки та наукових досягнень вітчизняних учених в країні та за її межами з метою
підвищення престижу наукової діяльності в суспільстві, формування наукового світогляду.
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• Захист прав та інтересів працівників наукових установ (організацій, підприємств), що перебувають
у віданні НАН України, та членів НАН України.
Органи управління. Найвищим органом самоврядування НАН України є Загальні збори, що
складаються з дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів. У сесіях Загальних зборів (крім
питань, пов'язаних з виборами дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів НАН
України) беруть участь з правом ухвального голосу наукові працівники, делеговані трудовими
колективами наукових установ Академії, з правом дорадчого голосу - іноземні члени, керівники
наукових установ Академії та представники наукової громадськості.
У період між сесіями Загальних зборів керівництво роботою Академії здійснює Президія НАН
України, яка обирається Загальними зборами строком на 5 років. До складу Президії НАН України,
вибори якої відбулися у квітні 2015 року, входять 32 особи, в тому числі президент, п'ять віцепрезидентів, головний учений секретар, 14 академіків-секретарів відділень, 11 членів.
У засіданнях Президії також беруть участь з правом дорадчого голосу 5 виконуючих обов'язки
члена Президії та 14 радників Президії НАН України.
Структура. В НАН України функціонують 3 секції (фізико-технічних і математичних наук;
хімічних і біологічних наук; суспільних і гуманітарних наук), що об'єднують 14 відділень наук:
математики; інформатики; механіки; фізики та астрономії; наук про Землю; фізико- технічних проблем
матеріалознавства; фізико-технічних проблем енергетики; ядерної фізики та енергетики; хімії;
біохімії, фізіології і молекулярної біології; загальної біології; економіки; історії, філософії та права;
літератури, мови та мистецтвознавства.
В Академії діють 5 регіональних наукових центрів подвійного з Міністерством освіти і науки
України підпорядкування: Донецький (м.Покровськ), Західний (м.Львів), Південний (м.Одеса),
Північно-східний (м.Харків), Придніпровський (м.Дніпро), а також Центр оцінювання наукових установ
та розвитку регіонів (м.Київ). Статутну діяльність Кримського наукового центру та його фінансування
з бюджету НАН України призупинено в 2014 році.
Основною ланкою структури НАН України є науково-дослідні інститути та інші наукові установи
(обсерваторії, ботанічні сади, дендропарки, заповідники, бібліотеки, музеї тощо). В структурі НАН
України діють національні заклади - Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського,
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», Національний історикоархеологічний заповідник «Ольвія», Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка, Національний
дендрологічний парк «Софіївка», Національний науково- природничий музей, Львівська національна
наукова бібліотека України ім. В.Стефаника, Національний центр «Мала академія наук України». До
структури НАН України входять також організації дослідно-виробничої бази (дослідні підприємства,
конструкторсько-технологічні організації, обчислювальні центри). Всього на цей час в НАН України
діють 160 наукових установ та 36 організацій дослідно-виробничої бази.
Співробітництво з освітніми закладами. У 2017 р. діяло близько 260 договорів установ
Академії з вищими навчальними закладами про співробітництво, проходження виробничої,
переддипломної практики студентів тощо. Виконувалося майже 220 спільних наукових проектів.
Мережа спільних з освітянами науково-навчальних структур (близько 260 комплексів, центрів,
лабораторій, філій кафедр тощо) дозволяє широко використовувати потенціал НАН України для
підготовки кваліфікованих фахівців для потреб вищої школи та НАН України. Понад 1300 науковців
Академії (з них кожний одинадцятий академік або член-кореспондент НАН України) читали навчальні
курси, цикли лекцій з актуальних напрямів науки. У 2017 р. близько 200 науковців-освітян захистили
у спеціалізованих вчених радах наукових установ НАН України дисертаційні роботи на здобуття
вченого ступеня доктора наук та кандидата наук. Понад 1200 студентів виконували дипломні роботи
під керівництвом провідних вчених НАН України. Побачили світ близько 90 наукових монографій,
підготовлених у творчій співпраці з освітянами.
Координація наукових досліджень. Значний внесок в реалізацію цього напряму діяльності
Академії здійснюють Рада президентів академій наук України та Експертна рада з питань оцінювання
тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України. Робота цих органів сприяє
розробленню та реалізації узгодженої наукової політики, підготовці та внесенню у владні структури
пропозицій з вдосконалення нормативно-правової бази функціонування наукової сфери, матеріальнотехнічної і фінансової підтримки досліджень, поліпшення кадрового забезпечення.
Науково-координаційну роботу з окремих актуальних наукових напрямів і проблем проводять
секції і відділення НАН України, громадські наукові об'єднання НАН України. Нині в НАН України
працює 78 наукових рад, 18 комітетів, 16 комісій, 24 наукових товариства. Їх зусилля зосереджено на
питаннях координації перспективних наукових досліджень, підготовці пропозицій та аналітичних
матеріалів для державних органів влади, організації та проведенні наукових читань, конференцій,
семінарів, симпозіумів.
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Впровадження наукових розробок, інноваційна діяльність. Науковими установами НАН
України в 2017 році впроваджено в різні галузі економіки України понад 1000 новітніх розробок, серед
яких передові технології, у тому числі інформаційні, машини, устаткування, матеріали, автоматизовані
комплекси і системи, програмні продукти, бази даних і бази знань, сорти рослин, методичні
рекомендації та методики, стандарти.
Установи Академії уклали 21 ліцензійний договір в Україні й за кордоном, отримали 583 патенти
на винаходи і корисні моделі. Успішно виконано 32 науково-технічні інноваційні проекти, які були
відібрані за конкурсом на початку року.
Виконувались завдання Державної цільової науково-технічної програми розроблення і
створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2017 роки, державним замовником якої
визначено НАН України.
В рамках зовнішньоекономічної діяльності установи Академії в 2017 році реалізували близько
167 контрактів з корпораціями, компаніями, підприємствами, науковими центрами більше 30
високорозвинених країн світу. Було здійснено поставки науково-технічної продукції, трансфер
технологій, науково-технологічні послуги на загальну суму близько 115,6 млн. грн.
Наукові розробки НАН України було представлено на 9 великих виставкових заходах, зокрема
на міжнародній виставці MEDICAEXPO та міжнародній фармацевтичній виставці PHARMAEXPO,
виставці-презентації наукових досягнень НАН України (в рамках ХІ Всеукраїнського фестивалю
науки), щорічній виставці-презентації промислової продукції «Зроблено в Києві», міжнародних
спеціалізованих виставках «LabComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології», «HI-TECH EXPO.
Високі технології», «PHARMATechExpo», ХХІІ Міжнародній виставці «Безпека 2017», Міжнародному
форумі «INNOVATION MARKET».
Науково-експертна діяльність. Одними з основних завдань Академії як вищої наукової
організації країни є підготовка наукових оцінок і прогнозів суспільно-політичного, соціальноекономічного і культурного розвитку держави, обґрунтованих пропозицій і рекомендацій з цих питань,
участь у формуванні державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності.
У звітному році установами НАН України на замовлення різних органів державної влади було
надано понад 2200 експертних висновків (пропозицій, зауважень, погоджень, коментарів тощо) до
нормативно-правових актів і програмних документів, інформаційно-аналітичних матеріалів (наукових
оцінок, прогнозів, пропозицій і рекомендацій) з різних питань суспільного розвитку.
На регулярній основі здійснювалося експертне оцінювання тематики фундаментальних
досліджень наукових установ країни, що виконуються за кошти державного бюджету України.
Протягом 2017 року було розглянуто 393 науково-дослідні роботи шести головних розпорядників
бюджетних коштів, по кожній з яких надано відповідний експертний висновок щодо доцільності її
фінансування з державного бюджету.
Видавнича діяльність. У структурі Академії працюють два видавництва: ДП "НВП
"Видавництво "Наукова думка" НАН України" і Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, на які
припадає 10 % книжкової продукції Академії в 2017 році. Звітного року Видавництво "Наукова думка"
випустило у світ 39 наукових монографій, підготовлених працівниками НАН України, загальним
обсягом понад 850 обліково-видавничих аркушів.
У ВД "Академперіодика" видано 268 випусків академічних журналів загальним тиражем понад
44,2 тис. примірників та обсягом понад 3,19 тисяч обл.-вид. арк. Зокрема, 211 випусків 37 видань за
Програмою підтримки журналів НАН України, серед яких єдиний академічний науково-популярний
журнал "Світогляд". Також ВД "Академперіодика" випустив 5 наукових монографій обсягом понад
119,0 обл.-вид. арк.
Протягом 2017 р. установами НАН України видано 421 наукову монографію, 159 збірників
наукових праць, 96 навчальних і 223 довідкових та науково-популярних видань. Загальна кількість
статей у періодичних виданнях становила 18,84 тисяч, з них майже 15,0 тисяч (понад 79 %) – у
фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях. За кордоном опубліковано 62 (15 %) наукові книги та
понад 5,3 тисяч статей.
Поточні праці науковців у 2017 році було опубліковано у 84 наукових журналах НАН України,
а також у збірниках наукових праць, інших періодичних і серійних книжкових виданнях. 20 наукових
журналів НАН України перекладали і видавали англійською зарубіжні видавці, ще 11 журналів
англійською мовою в Україні видають академічні наукові установи власними силами.
Міжнародне наукове співробітництво здійснюється в рамках 128 чинних угод, укладених
НАН України з академіями, державними установами, науковими організаціями та освітніми закладами
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50 країн світу, серед яких країни Європи, Америки, Азії, Африки. Загалом у реалізації різних форм
міжнародної співпраці бере участь понад 130 установ Академії.
НАН України представляє Україну у близько 40 міжнародних організаціях, зокрема Міжнародній
асоціації академій наук (МААН), Міжнародному комітеті з космічних досліджень (COSPAR),
Міжнародному союзі академій гуманітарних та соціальних наук (IUA), Всеєвропейській федерації
академій наук (ALLEA) та бере активну участь у діяльності міжнародних наукових об'єднань та центрів:
Міжнародному інституті прикладного системного аналізу (IIASA), Європейській науковій асоціації
геофізичних досліджень (EISCAT), Європейській організації ядерних досліджень (CERN), Об'єднаному
інституті ядерних досліджень (ОІЯД), програмних органах ЮНЕСКО, зокрема Міжурядовій
океанографічній комісії, Стратегічній групі ЮНЕСКО-МАБ з розробки Стратегії цієї програми на
найближче десятиліття тощо. По кожному зі згаданих напрямів працюють окремі наукові колективи.
Вчені НАН України є активними учасниками міжнародних програм, що здійснюються за
підтримки таких іноземних та міжнародних фондів та організацій, як Європейська комісія, УНТЦ, NATO,
UNESCO, DFG, CRDF тощо. За грантами цих організацій, здобутих на конкурсній основі, реалізуються
щорічно близько 300 дослідницьких, координаційних та підтримуючих науковий обмін проектів.
Відповідно до Угоди про асоціацію до ЄС розширюються зв'язки з науковими центрами країн ЄС
та організаціями Європейської комісії, зокрема щодо участі в програмах ЄС з досліджень та інновацій
«Горизонт 2020», ЄВРАТОМ, взаємодії на постійній основі з Об'єднаним дослідницьким центром
Єврокомісії (JRC).
В рамках програм обміну науковцями НАН України щорічно виконуються понад 100
двосторонніх проектів за узгодженими переліками з Австрійською академією наук, Болгарською
академією наук, Польською академією наук, Академією наук Чеської Республіки, Словацькою
академією наук, Сербською академією наук і мистецтв, Угорською академією наук, Румунською
академією, Чорногорською академією наук і мистецтв та Радою з науково-технічних досліджень
Туреччини з передбаченим обміном ученими за квотами, обумовленими відповідними угодами.
Активно розвивається науково-технічне співробітництво з установами та організаціями
Китайської Народної Республіки, причому особливо успішно в частині комерціалізації науковотехнічних розробок та технологій, створених ученими Академії. Започатковуються та активно
працюють спільні українсько-китайські інноваційні центри та підприємства, переважно, в галузі
матеріалознавства та інформаційних технологій.
Кадрове забезпечення. Загальна кількість працюючих в НАН України за станом на
01.01.2018 складала 29870 чол., в тому числі 15529 наукових працівників. Серед них 2362 докторів
наук та 6807 кандидатів наук. Середній вік наукових працівників становив 52,8 року, докторів наук –
64,9 року, кандидатів наук – 50,1 року.
Персональний склад. За станом на 01.01.2018 до складу НАН України входять 177 дійсних
членів (академіків), 352 члена-кореспондента та 98 іноземних членів.
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Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки. Метою розвитку є якісне зростання
внеску вітчизняних вчених у світову науку, в наукове забезпечення модернізації країни. Шляхи
досягнення:








Підвищення рівня фундаментальних і прикладних досліджень, збільшення частки наукових
результатів, що відповідають світовому рівню або визначають цей рівень.
Актуалізація та підвищення ефективності наукових і науково-технічних розробок відповідно до
потреб іноваційного розвитку реального сектору економіки та інших сфер суспільного життя,
забезпечення обороноздатності держави.
Оптимізація мережі та структури наукових установ відповідно до нових завдань, соціальноекономічних умов і показників їх діяльності.
Збереження, ефективне відтворення та підвищення якості кадрового потенціалу наукових
установ.
Удосконалення нормативно-правової бази наукової діяльності.
Подальша інтеграція у міжнародне наукове співтовариство, насамперед у Європейський науковий
простір.

Основні реалізовані заходи.










З урахуванням європейського досвіду розроблена та проходить апробацію Методика
оцінювання діяльності наукових установ НАН України.
Створено Комісію НАН України з питань євроінтеграції, основним завданням якої визначено
забезпечення організаційної та координаційної підтримки участі установ НАН України у
проектах програми «Горизонт 2020».
Прийнято спільне рішення НАН та МОН України щодо створення Київського академічного
університету.
Підписано Генеральну угоду про науково-технічне співробітництво з ДП НАЕК «Енергоатом»
та Угоду про подальше поглиблене співробітництво у сфері наукових досліджень та
використання космічного простору з Державним космічним агентством України.
Розроблено та затверджено Положення про порядок формування цільових комплексних
програм наукових досліджень НАН України, яке посилює вимоги до відбору найбільш
актуальних проблем, забезпечення незалежної та об’єктивної експертизи поданих на конкурс
проектів.
Введено в дію дослідницьку ядерну установку «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній
збірці, керованій прискорювачем електронів».
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Мала академія наук України
Мала академія наук України (далі МАН) – освітня система, яка
забезпечує організацію і координацію науково-дослідницької діяльності
учнів, створює умови для їх інтелектуального, духовного, творчого
розвитку та професійного самовизначення, сприяє нарощуванню
наукового потенціалу країни.
За 70-літній період існування МАН пройшла кілька етапів свого
становлення та розвитку. Передумовами її створення стала організація
роботи наукових гуртків позашкільних навчальних закладів, мережа яких
сформувалась у 20–40-х рр. ХХ ст. У 1939 р. відповідно до звернення
Академії наук СРСР щодо посилення шефства над дитячими науковими
організаціями Академією наук УРСР була прийнята Постанова про шефство над Київським Палацом
піонерів з питань роботи з талановитими дітьми і молоддю. Протягом наступних 10 років наукові гуртки
почали працювати у більшості великих міст України. У подальшому окремі гуртки і секції об’єднуються
у наукові товариства учнів. Так у 1947 р. на базі Київського міського палацу піонерів та школярів
почало свою роботу «Товариство науки й техніки учнів». А вже в 1950 р. в м. Києві була проведена
перша учнівська науково-практична конференція. Першим масовим науковим об’єднанням була
створена в 1963 р. Кримська мала академія наук «Искатель», досвід якої став основою створення в
60–80 рр. ХХ ст. малих академій наук у різних регіонах України.
Розвиток Малої академії наук України у 80–90 рр. ХХ ст. збігся з упровадженням дослідницьких
методів у навчально-виховний процес загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.
Розпочалося формування Малої академії наук України як однієї із складових системи позашкільної
освіти. Вже у 1977 р. Міністерство освіти СРСР затвердило «Примірне положення про наукове
товариство учнів», а у 1983 р. Міністерство освіти УРСР прийняло перше Типове положення про Малу
академію наук школярів, що вплинуло на створення наукових учнівських об’єднань у Донецькій,
Дніпропетровській, Житомирській, Рівненській, Харківській областях і м. Мелітополі. Усього до 1987 р.
було створено 11 малих академій наук.
З 1990 р. починається новий етап розвитку МАНівського руху. У м. Одесі було проведено І
Республіканську науково-практичну конференцію членів наукових товариств учнів, у травні 1992 року
– І Всеукраїнський конкурс юних істориків імені М. С. Грушевського, а у 1993 р. вперше одночасно
проводилося декілька Всеукраїнських конкурсів науково-дослідницьких робіт учнів з різних наукових
напрямів. Визначальним для створення сучасної моделі МАН став 1993 р. На засіданні колегії
Міністерства освіти України та Президії Академії наук України було ухвалено спільну постанову від 22
грудня 1993 року № 19/3-9, 351 «Про шляхи вдосконалення діяльності Малих академій наук і
наукових товариств учнів як центрів формування наукової еліти України», а також прийнято рішення
про створення єдиної Малої академії наук України з її територіальними відділеннями і обрано Президію
МАН. Відповідно до цього документу затверджуються Положення про Малу академію наук України,
Положення про координаційно-методичну раду, Перелік базових вищих навчальних закладів України
та наукових установ Академії наук України, а також терміни паспортизації територіальних відділень
МАН.
На цьому етапі з МАН співпрацювали 60 вищих навчальних закладів України і 44 наукові
установи Національної академії наук України.
Удосконалювалася система проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів – членів МАН. Важливим кроком стало запровадження Положення про
Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри і конкурси-захисти
науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності. Постановою Кабінету Міністрів
України від 26.01.1994 р. № 45 «Про затвердження Положення про позашкільний навчальний заклад»
і наказом Міністерства освіти України від 22.02.1994 р. № 45 ухвалено нову номенклатуру
позашкільних навчальних закладів і запроваджено новий тип позашкільних закладів – Малі академії
наук учнівської молоді. Першими такими закладами у 1993–1998 рр. стали Львівська, Мелітопольська,
Луганська та Тернопільська Малі академії наук учнівської молоді.
Вагомим кроком у розвитку МАН стало створення у 2004 р. згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України від 20.08.2003 р. № 1301 «Про вдосконалення системи організації роботи з
виховання дітей та молоді у позашкільних навчальних закладах» Позашкільного навчального закладу
Мала академія наук учнівської молоді. На нього було покладено функції координації дослідницькоекспериментального напряму позашкільної освіти. Поступово формується мережа спеціалізованих
позашкільних навчальних закладів – малих академій наук учнівської молоді.
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Важливого значення для діяльності та розвитку МАН набуло ухвалення Постанови Кабінету
Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1016 «Про затвердження Державної цільової програми роботи з
обдарованою молоддю на 2007–2010 рр.».
Визначною подією стало засідання Президії НАН України 11.11.2009 р., присвячене діяльності
МАН і наданню Позашкільному навчальному закладу Мала академія наук учнівської молоді статусу
закладу подвійного підпорядкування – Міністерству освіти і науки України та Національній академії
наук України. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. № 88 «Про
удосконалення роботи з талановитими дітьми» заклад було перейменовано на Український державний
центр «Мала академія наук України».
Вагому роль у розвитку МАН відіграє Указ Президента України № 927/2010 від 30.09.2010 р.
«Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарувань і талановитих дітей та
молоді», який активізував процес формування мережі регіональних академій наук учнівської молоді.
Указом також надано статус Національного Українському державному центру «Мала академія наук
України».
На сьогодні Національний центр «Мала академія наук України» є закладом, що виконує
загальнодержавні функції з пошуку, розвитку та підтримки обдарованих і талановитих учнів. Щорічно
НЦ «МАН України» проводиться близько 30 всеукраїнських заходів науково-методичного спрямування
і понад 40 масових заходів для обдарованої учнівської молоді. Запроваджуються нові освітні проекти,
в тому числі міжнародні. Щорічно зростає кількість дітей, залучених до науково-дослідницької
діяльності МАН, у 2014 р. вона становить понад 250 тис. обдарованих учнів з усієї країни.
Ключова роль у вихованні юних дослідників належить педагогічним і науково-педагогічним
працівникам МАН. На сьогодні загальна кількість педагогів та науковців, що працюють з обдарованими
дітьми, становить приблизно 6,5 тис., серед яких близько 1,5 тис. викладачів є кандидатами наук, 300
– докторами наук. До науково-педагогічного складу МАН входять педагоги позашкільних навчальних
закладів – 11%, загальноосвітніх навчальних закладів – 47%, викладачі вищих навчальних закладів
– 42%.
Науково-дослідницька робота в МАН організована за науковими відділеннями та секціями
відповідно до структури, затвердженої Президією МАН. Для задоволення інтересів і потреб дітей у
дослідницькій діяльності в різних галузях науки й техніки щороку в системі роботи МАН
запроваджуються нові секції та наукові відділення. Так, у 2008–2009 н. р. структура наукових
відділень МАН складалась із 48 секцій 8 наукових відділень, в 2011–2012 н. р. – вже 60 секцій 11
наукових відділень, а в 2014 н. р. - 64 секції 12 наукових відділень.
Здебільшого обдаровані діти України – учні МАН – надають перевагу науково-дослідницькій
діяльності у галузях філології та мистецтвознавства (25%), хімії та біології, екології й аграрних наук
(23%), історії та географії (20%). Дещо менше дітей навчається у секціях наукових відділень
математики (10%), комп’ютерних наук (7%), фізики і астрономії (6%), технічних наук (4%).
Учні – члени МАН є учасниками різноманітних обласних, всеукраїнських, міжнародних
інтелектуальних конкурсів, турнірів, олімпіад і виявляють високий рівень підготовки та творчі
здібності.
Визначним заходом
МАН
є щорічний
Всеукраїнський
конкурс-захист
науководослідницьких робіт учнів – членів МАН. У всіх етапах
конкурсу-захисту беруть участь близько 100 000
школярів-старшокласників, з яких до фіналу
виходять понад 1000 кращих.
Журі конкурсу-захисту формується з фахівців
відповідного профілю з числа наукових і науковопедагогічних працівників НАН України, НАПН
України, вищих та інших навчальних закладів.
Кураторами наукових відділень МАН є академіки
НАНУ – члени Президії МАН.
Невід’ємним компонентом ефективної діяльності МАН є співпраця з вищими навчальними
закладами, науковими установами та громадськими інститутами, бізнес-структурами, що сприяє
успішному виконанню її головної функції – формування інтелектуального потенціалу української нації.
Сьогодні МАН виховує професійно зорієнтованих, озброєних відповідним науковим,
дослідницьким інструментарієм молодих людей, які вже у школі знають своє призначення,
спрямування, наукове покликання і йдуть до вищих навчальних закладів, чітко розуміючи, в якій
науковій галузі вони хочуть працювати.
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Київська обласна Мала академія наук учнівської молоді
Мала академія наук учнівської молоді – це профільний
позашкільний навчальний заклад, основним напрямом діяльності
якого є дослідницько-експериментальний, що передбачає залучення
вихованців (учнів, слухачів) до роботи в різних галузях науки, техніки,
культури і мистецтва, а також виявлення, розвиток і підтримку
обдарованої молоді, створення умов для її творчої реалізації та
розширення наукового світогляду, організації змістовного дозвілля.
Рішення про створення Київського обласного комунального
позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» з метою забезпечення
інтелектуального розвитку молодих громадян, реалізації здібностей дітей і учнівської молоді,
підготовки їх до активної діяльності в галузі науки та сприяння самовизначенню в майбутній професії
прийняла Київська обласна рада п’ятого скликання у 2010 році.
Мала академія наук підпорядковується департаменту освіти і науки Київської обласної
державної адміністрації.
Головна мета створення Малої академії наук учнівської молоді: пошук, відбір, розвиток і
підтримка творчих, здібних та обдарованих школярів, прищеплення любові до науково-дослідницької
діяльності в різних галузях науки.
Територіальне відділення Малої академії наук України в Київській області об’єднує 25 районних
та 12 міських відділень, які координують роботу наукових об’єднань учнів (секцій, гуртків).
Діяльність Малої академії наук учнівської молоді спрямована на підвищення якості навчальновиховного процесу у дослідницько-експериментальному напрямку, створення належних умов для
забезпечення подальшої творчої та дослідницької роботи юних науковців з високим рівнем культури.
Участь вихованців у науково-дослідницькій, експериментальній, конструкторській та винахідницькій
роботі розширить їхній науковий світогляд, позитивно вплине на набуття навичок самостійної роботи,
дасть можливість бути активними у житті своєї країни.
Мала академія учнівської молоді
Позашкільна освіта для дітей
Всі напрямки об’єднує знаннями.
До відкриттів і сонячних ідей
Веде життя новими сторінками.
Позашкільна освіта, щоб прийти
На конкурси досліджень і турніри,
Щоб взяти участь і перемогти,
Тому що твій учитель в тебе вірить.
До НТУ летять ясні думки,
Надійна зміна швидко підростає.
У класах МАН ідуть шкільні роки,
Навчальний заклад учнів зустрічає.
Мала академія учнівської молоді –
У світі науки яскрава весна.
Мала академія учнівської молоді –
У творчих проектів нові імена.
Т.В.Петровська
Контакти Київської обласної МАН:
09108 , Київська область, м. Біла Церква, вул.
Гризодубової, 84 а.
E-mail: man_kyivskaobl@ukr.net
Сайт: http://www.kyivobl-man.npu.edu.ua
На базі Володарської санаторної школи-інтернату працює
літній табір для обдарованої молоді МАН.
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Борис Євгенович Патон
Пато́н Бори́с Євге́нович (нар. 27 листопада 1918, Київ, Українська
Держава) —
український науковець у
галузі зварювальних
процесів, металургії і технології металів, доктор
технічних
наук (1952);
Президент НАН України (з 1962), перший нагороджений званням Герой
України; директор Інституту електрозварювання імені Євгена Патона НАН
України (з 1953); генеральний директор Міжгалузевого науково-технічного
комплексу «Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона» (з 1986);
президент Міжнародної асоціації академій наук (з 1993); член Ради з питань
науки
та
науково-технічної
політики
при Президентові
України (з
березня 1996); голова Комітету з Державної премії України в галузі науки і
техніки (з грудня 1996); член Державної комісії з питань реформування,
розвитку Збройних сил України, інших військових формувань, озброєння та
військової техніки (з березня 2003); перший заступник голови Національної ради зі сталого розвитку
України (з травня 2003). Член ЦК КПУ у 1960—1991 р. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1961—1966 р.
Член ЦК КПРС у 1966—1991 р. Депутат Верховної Ради СРСР 6–11-го скликань, заступник голови Ради
Союзу Верховної Ради СРСР. Народний депутат СРСР у 1989—1991 р. Депутат Верховної Ради УРСР 5–
11-го скликань. Член Президії Верховної Ради УРСР 6–9-го скликань.
Народився 27 листопада 1918 року в місті Київ у сім'ї відомого вченого Євгена Оскаровича
Патона (1870—1953), пізніше директора та засновника Інституту електрозварювання, та Наталії
Вікторівни Патон (1885–1971), домогосподарки.
В 1941 році закінчив Київський політехнічний інститут за фахом інженер-електрик;
захистив кандидатську дисертацію на тему «Анализ работы сварочных головок и средств их питания
при сваривании под флюсом» (1945); докторська дисертація — «Исследование условий стойкого
горения сварочной дуги и ее регулирование» (1952). Член КПРС з 1952 року.
В період 1941–1942 років — інженер електротехнічної лабораторії, завод «Красное Сормово»,
місто Горький. 1942–1945 — молодший
науковий
співробітник, 1945 — старший
науковий
співробітник, 1945–1950 — завідувач відділу, 1950-1953 — заступник директора з наукової роботи,
з 1953 — директор Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона АНУ. 1986-1994 — голова
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Міжвідомчої наукової ради з проблем науково-технічного і соціально-економічного прогнозування при
Президії АНУ і Держплані УРСР (з 1992 — при Мінекономіки України).
Член
Президії АН
СРСР (1963–1991). 1963–1991 —
член
Президії
Комітету
з Ленінської і Державної премій СРСР в галузі науки і техніки; 1989–1991 — голова Комітету
з міжнародної Ленінської премій миру. Член-кореспондент АНУ (1951). Академік АН СРСР (1962;
з 1992 — РАН), іноземний член Болгарської АН (1969), Чехословацької АН (1973), Академії наук і
мистецтв Боснії та Герцоговини (1975), АН НДР (1980), Шведської королівської академії інженерних
наук (1986), Національної АН Індії (1994), Національної АН Республіки Вірменія (1994), АН
Білорусі (1995), АН Казахстану (1995), АН Грузії (1996), Національної АН Таджикистану (2001),
Національної АН Киргизької Республіки (2004), Академії Європи (1991), Міжнародної АН освіти,
індустрії і мистецтва (США, 1997), Міжнародної академії астронавтики (США, 1997), член Міжнародної
інженерної академії (1991), Американського зварювального товариства (1978), Міжнародного
товариства з матеріалознавства (1994); почесний член, президент Української асоціації Римського
клубу (1990); почесний доктор Московського державного університету (2005).
Працював головним редактором журналів «Автоматическая сварка», «Техническая
диагностика и неразрушающий контроль», «Современная электрометаллургия», «Вісник Національної
академії наук України».
1992–1995 — голова Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.
В період 1992–1994 та з серпня 1997 по лютий 2005 року — член Ради національної безпеки
України.
Квітень — жовтень 1992 року — член Колегії з питань науково-технічної політики Верховної
Ради України.
Автор понад 1200 публікацій, зокрема 20 монографій. Борис Євгенович Патон є автором і
співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів). Борис Патон знає англійську та німецьку
мови.
Наукові дослідження присвячені процесам автоматичного і напівавтоматичного зварювання під
флюсом, розробці теоретичних основ створення автоматів і напівавтоматів для дугового зварювання і
зварювальних джерел живлення; умовам тривалого горіння дуги та її регулювання; проблемі
керування зварювальними процесами.
Вивчає системи керування з різноманітними кібернетичними приладами, працює над
створенням зварювальних роботів. Велику увагу приділяє вивченню металургії зварювання,
вдосконаленню існуючих і створенню нових металевих матеріалів.
Очолював дослідження із застосування зварювальних джерел теплоти в спеціальних
плавильних агрегатах, які увінчалися створенням нової галузі якісної металургії
—
спецелектрометалургії (електрошлаковий, плазмово-дуговий та електронно-променевий переплави).
Борис Патон — автор ідеї та один з розробників методу
електрозварювання м'яких тканин. За розробку та освоєння методу колектив
авторів у 2004 році було відзначено Державною премією в галузі науки і техніки.
Перший герой України. Це людина, удостоєна прижиттєвого бюста
(знаходиться перед будівлею академічних музеїв за адресою Богдана
Хмельницького, 15). Разом з батьком, Євгеном Патоном, конструктором всім
відомого моста в Києві, створив цілу наукову школу, про яку знає весь світ.
Саме завдяки розробкам Бориса Патона був проведений перший
експеримент зварювання в космосі. Він зробив величезний внесок в розробку
ракети Н1, яка призначалася для освоєння Місяця.

Борис Патон сприяв будівництву житла для співробітників НАН. Так
з'явився масив "Академмістечко".
Варто відзначити принципову позицію вченого з приводу будівництва ЧАЕС: він виступав
категорично проти зведення 3 і 4 реакторів, пояснюючи це можливістю катастрофічних наслідків через
концентрацію вже діючих електростанцій на Дніпрі і Прип’яті. Події 1986 року підтвердили його
побоювання. Після катастрофи на ЧАЕС колективи більшості інститутів НАН відразу ж взяли активну
участь в роботі по ліквідації наслідків вибуху. Продовжувачкою роду Бориса Патона є його єдина онука
29-річна Ольга. За освітою вона юрист.
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