Організаційна діяльність
Сесія наукової Ради 2014
Сесія Наукової ради НАН України з проблеми «Аналітична хімія» відбулася 12 червня
2014 р в м. Київ в рамках Київської конференції з аналітичної хімії «Сучасні тенденції», що
була присвячена 100-річчю від дня народження академіка НАН України д.х.н., проф.
А.Т. Пилипенка (див. http://kcacmt.univ.kiev.ua/ )
Конференція відбулася за підтримки Міністерства науки і освіти України, Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Було зроблено 30 усних доповідей, проведено стендову сесію
У роботі конференції взяли участь понад 60 учасників, які представляли:
заклади НАН України:
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. Думанського (Київ),
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського (Одеса);
Інститут гідробіології
університети:
Східноєвропейский національний університет ім. Лесі Українки,
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара,
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
Львівський національний університет ім. Івана Франка,
Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова
Національний університет харчових технологій (Київ)
Національний фармацевтичний університет (Харків)
Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова,
Ужгородський національний університет
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;
З привітанням до учасників конференції звернувся голова Наукової ради РАН «Аналітична
хімія» академік РАН Ю.О.Золотов.
За підсумками конференції відмічається, що відбувся широкий обмін думками
представників різних наукових шкіл; зазначається активна участь молоді в роботі усіх
наукових секцій. За результатами доповідей простежується
подальша зміна
пріоритетних об'єктів аналізу, а саме: лікарських засобів та харчових продуктів,
біологічних та медичних об’єктів,
збільшення уваги до проблем
екологічного
моніторингу, створення нових сенсорів і тест-систем.
Зі звітом про роботу ради за 2013 рік виступив зам. голови Наукової ради д.х.н.,
проф. В.П. Антонович. Рада відмічає необхідність більш широкого впровадження
результатів наукової діяльності в практику; посилення зв’язку між фундаментальними та
прикладними дослідженнями (зокрема, це стосується проблем аналізу медичних та
біологічних об’єктів). Пропонується створювати об’єднані наукові групи між інститутами
НАНУ та університетами для розв’язання нагальних теоретичних та прикладних завдань,
а також впровадження результатів наукової роботи у практику (проф. О.А. Запорожець
та с.н.с. Г.М. Пшинко).
Підкреслена важливість розвитку методів рентгенівського та активаційного
аналізу, а також подальшої роботи над вирішенням проблем, що виникають при аналізі
питної води. Відмічається необхідність подальшого розвитку питань хемометрії та
стандартизації. (проф. В.П. Антонович)
Рада закликала приділяти більшу увагу тематиці дисертаційних робіт, зокрема,
актуальності, новизні та практичному значенню. Підкреслена важливість регулярного
оновленню сайту Ради, а також необхідність включення звіту ради до загального річного

звіту НАН Україні (проф. В.П. Антонович, с.н.с. П.М. Линник, М.В. с.н.с. Мілюкін, с.н.с.
Г.М. Пшинко, проф. О.А. Запорожець). Запропоновано просити Президію НАН України
запровадити щорічну премію імені академіка А.К. Бабка за видатні здобутки в галузі
аналітичної хімії (проф. О.А. Запорожець).

