
Учений, який сформував українську наукову думку 
В березні 2013 року виповнилося 150 років з дня народження Володимира 

Івановича Вернадського. Ім’я цього геніального мислителя, природознавця, 

видатного вченого, батька глобальної екології, мінералога і геохіміка, 

організатора науки і основоположника нових наукових напрямів – геохімії, 

біогеохімії та радіогеології, творця вчення про біосферу та ноосферу, космізму, 

далекоглядного засновника Української Академії наук належить до золотого 

фонду найвидатніших постатей ХХ ст. 

На виконання Указу Президента України згідно з розпорядженням Кабінету 

Міністрів України затверджено план науково-практичних масових заходів з 

підготовки та відзначення 150-річчя від дня народження академіка 

В.І. Вернадського. Планом передбачено провести Всеукраїнський фестиваль 

науки. В межах фестивалю Інститут інформаційних технологій і засобів навчання 

НАПН України організував науково-практичний семінар «Менеджмент наукової 

діяльності». Метою семінару було представити наукову діяльність Володимира 

Івановича Вернадського і показати стан та перспективи менеджменту наукової 

діяльності в Україні.  

У доповіді наукового співробітника ІІТЗН НАПН України А. Кільченко 

розглянуто біографію, наукову діяльність та наукову спадщину геніального 

вченого. Слухачі дізналися багато цікавих фактів про родину Вернадського, 

родинні зв’язки з видатними вченими, письменниками та іншими відомими 

творчими особистостями, про величезний вплив батька, який дуже ретельно і 

послідовно займався вихованням і освітою свого сина. Саме він прищепив 

Володимиру інтерес і любов до українського народу, його історії та культури. Під 

час навчання у Петербурзькому університеті на природничому відділенні фізико-

математичного факультету особливий вплив на Вернадського мали Д. Менделєєв, 

який сформував у душі учня думки про космічність хімічних процесів Землі. В. 

Докучаєв, творець наукового ґрунтознавства, передав своєму учневі метод 

цілісного підходу до явищ природи. Ідеї цих корифеїв вітчизняної науки були тим 

фундаментом, на якому в майбутньому молодий вчений побудує нові наукові 

напрями. Доповідач простежила послідовність розвитку дослідницьких інтересів, 



детально висвітлила науково-організаційну діяльність В.І. Вернадського в Україні 

і, зокрема, в Києві.  

Більш ніж за 60 років своєї наукової діяльності академік Володимир 

Вернадський опублікував 416 праць з усіх основних напрямів геологічного циклу 

наук, а також з історії, філософії, педагогіки. Ім’я вченого присвоєно багатьом 

академічним інститутам, бібліотекам, музеям, школам тощо.  

У доповіді «Корпоративний веб-портал як засіб управління діяльністю НАН 

України» директор Центру практичної інформатики НАН України к.т.н. 

О. Платонов представив, як загальна інформація про НАН України та 

інформаційні ресурси Президії формуються на корпоративному порталі. Окрему 

увагу доповідач приділив характеристиці системи управління діяльністю НАН 

України та управління типовою діяльністю суб’єктів НАН України. Особливий 

інтерес у слухачів семінару викликала концепція і технологія побудови нової 

версії порталу, проектування якого розпочато у 2013 році.  

Про цілі і завдання менеджменту наукової діяльності в НАПН України 

доповіла начальник науково-організаційного відділу НАПН України, к.пед.н. І. 

Регейло. У доповіді було подано ґрунтовний аналіз законодавчої бази наукової 

діяльності в Україні, СНД, США, Японії, охарактеризовано політику щодо 

наукової діяльності в США, Японії та Європейському союзі, зокрема, в межах 7-ої 

рамкової програми ЄС. Доповідач навела базові закони України та нормативно-

правові документи НАПН України, що регулюють менеджмент наукової 

діяльності, представила стратегічний план діяльності НАПН України на 2013-

2015рр. 

Семінар було завершено переглядом документального фільму «Одкровення 

академіка В.І. Вернадського», прем’єра якого відбулася на урочистих зборах НАН 

України в березні поточного року.  

З матеріалами семінару можна ознайомитися на сайті Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (http://www.ime.edu-

ua.net/cont/mat1.doc). 
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