
     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОСТАНОВА  
. 

  17.02.2021  . 

 

м. Київ 

 

№.    51    . 

 

 

Про активізацію комунікаційної  

діяльності в НАН України 

 

 

 

Заслухавши й обговоривши інформацію віцепрезидента НАН 

України члена-кореспондента НАН України О.О.Рафальського                  

щодо комунікаційної діяльності НАН України, Президія НАН України 

відзначає, що протягом останніх років інформування громадськості             

про наукові досягнення, стан і проблеми вітчизняної науки, важливі 

результати роботи установ НАН України набуло суттєвого розвитку. 

Значно збільшився обсяг та зросла якість представлення інформаційних 

повідомлень на офіційному сайті НАН України. Створено сторінку НАН 

України у мережі Facebook. Докладаються зусилля для максимально 

широкого висвітлення результатів наукової діяльності через різні засоби 

масової інформації (ЗМІ). Регулярно проводиться робота із залучення 

ЗМІ до важливих наукових подій і заходів, які відбуваються в НАН 

України й становлять суспільний інтерес. Розпочала роботу нещодавно 

створена Комісія НАН України з питань комунікацій із суспільством і 

популяризації наукової діяльності. Науковці багатьох академічних 

установ є організаторами та учасниками просвітницьких акцій із 

залученням широкої громадськості. Чимало провідних учених мають 

активну громадянську позицію, ведуть роботу з популяризації науки та 

формування наукового світогляду, спростовують псевдонаукові теорії, 

висловлюючи свої думки в блогах на різних інтернет-сторінках, 

публікуючи статті в ЗМІ, дописи в соціальних мережах тощо. 

Разом з тим в сучасних умовах комунікаційна діяльність НАН 

України потребує значної активізації. Необхідно здійснити системні 

дієві заходи з поглиблення зв’язків між науковою спільнотою та 

суспільством, пошуку та запровадження для цього нових досконаліших 

форм комунікацій.  
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Президія Національної академії наук України постановляє: 

1. Інформацію віцепрезидента НАН України члена-

кореспондента НАН України О.О.Рафальського взяти до відома. 

Вважати активізацію комунікаційної діяльності важливим 

завданням секцій, відділень, регіональних наукових центрів і наукових 

установ НАН України. 

2. Комісії НАН України з питань комунікацій із суспільством і 

популяризації наукової діяльності (член-кореспондент НАН України 

О.О.Рафальський) у місячний строк підготувати  і подати до Президії 

НАН України пропозиції щодо:  

– оновлення веб-сайта НАН України, забезпечення наповнення 

його англомовної версії; 

– концепцій створення YouTube- і Telegram-каналів НАН України, 

їхнього кадрового, фінансового та матеріально-технічного 

забезпечення;   

– розвитку співпраці між НАН України і науково-популярною 

газетою «Світ».  

3. Виділити в Секторі зведеного планування Науково-

організаційного відділу Президії НАН України групу науково-

аналітичного забезпечення комунікаційної діяльності НАН України. 

Покласти виконання обов’язків керівника групи на старшого 

наукового співробітника Науково-організаційного відділу Президії НАН 

України к.політ.н. М.О.Призіглей без додаткової оплати. 

М.О.Призіглей у місячний строк розробити проєкт Порядку 

підготовки та розміщення матеріалів у розділі «Новини» веб-сайта               

НАН України. 

4. Відділенням НАН України при розподілі базового 

бюджетного фінансування між установами відділення на 2022 рік                        

і наступні роки враховувати показники діяльності установ щодо 

популяризації науки в українському суспільстві (кількість науково-

популярних видань та статей, підготовлених фахівцями установи; 

кількість публікацій та виступів у засобах масової інформації;  

організація та участь у проведенні олімпіад, конкурсів, програм теле-, 

відео- та інтернет-передач, наукових «пікніків», днів науки, наукових 

перформансів тощо). 

5. Науковим установам НАН України: 

5.1. У місячний строк створити окремий підрозділ або визначити 

з числа штатних співробітників особу, відповідальну за роботу з 

популяризації наукової діяльності та зв’язки із групою науково-

аналітичного забезпечення комунікаційної діяльності НАН України, 

передбачивши належне фінансове заохочення для осіб, що будуть 

займатися цією роботою. 
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Інформацію про відповідальних осіб із зазначенням їхніх 

контактних даних (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, 

службовий і мобільний телефон, адреса електронної пошти)                                   

до 25.03.2021 подати для узагальнення до Сектору зведеного 

планування Науково-організаційного відділу Президії НАН України                

на адресу: press@nas.gov.ua. 

Центру практичної інформатики НАН України забезпечити 

розміщення на веб-сайті НАН України відповідної інформації в окремій 

рубриці із дотриманням встановлених чинним законодавством України 

вимог щодо захисту персональних даних.     

5.2. Забезпечувати постійне оновлення та наповнення сайта 

установи інформацією про результати діяльності, події, заходи, 

взаємодію зі ЗМІ тощо. 

6. Центру практичної інформатики НАН України до 31.03.2021 

розробити і впровадити систему листування підрозділів апарату 

Президії НАН України з представниками організацій (установ і 

підприємств) НАН України у домені nas.gov.ua з адмініструванням 

даних про представників самими організаціями. 

7. Відділенню інформатики НАН України (член-кореспондент 

НАН України О.М.Хіміч) спільно з Центром практичної інформатики 

НАН України у місячний строк підготувати пропозиції щодо 

розроблення агрегатора новин про події в установах НАН України на 

основі постійного моніторингу сайтів установ та стосовно порядку його 

адміністрування. 

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на 

віцепрезидента НАН України члена-кореспондента НАН України 

О.О.Рафальського та Науково-організаційний відділ Президії НАН 

України. 

 

 

 

 

 

                       Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                    А.Г.Загородній 

 

 

   В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                               В.Л.Богданов 
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