
Шановні колеги, 
 
У понеділок, 14-ГО ГРУДНЯ, О 16-Й ГОДИНІ У КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛІ ГОЛОВНОГО 
КОРПУСУ ІНСТИТУТУ ФІЗИКИ відбудеться чергове засідання Сарбеївського загально 
фізичного семінару на якому виступатиме відомий американський діяч з науково-
організаційних питань 
 
ГЕРСОН ШЕР (Gerson Sher) 
 
з доповіддю: 
“"РАЗМЫШЛЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ" 
("REFLECTIONS ON INTERNATIONAL SCIENTIFIC COOPERATION")” 
 
Доповідь буде робитися російською мовою. 
 

Герсон Шер є керівником фонду у відставці і громадським діячем, який присвятив 
свою кар’єру взаємодії між міжнародним науковим співробітництвом, зовнішньою 
політикою і глобальною безпекою, головним чином для  СРСР і країн Колишнього 
Радянського Союзу (КРС). 
 

В громадському секторі він був Програмним Координатором  для програм між 
США і КРС та Східною Європою в Національному Науковому Фонді США, де він 
працював протягом 20 років і вніс внесок до багатьох інших програм, розробку політики 
щодо наукового співробітництва і національної безпеки в Науковому Офісі Білого Дому. 
Він також працював в декількох неприбуткових організаціях, включаючи Національну 
Академію Наук США, Міжнародний Науковий Фонд Джорджа Сороса (в якості головного 
спеціаліста) та Фонд Цивільних Досліджень і Розвитку (CRDF,  тепер Глобальний ФЦДР , 
CRDF Global), в якому він був Президентом-Засновником. В якості Президента і 
керуючого Віце Президента Індустріальної Коаліції США, він активно працював з 
приватними високотехнологічними компаніями з метою залучення їх до спільної праці з 
науковцями КРС в галузі зброї масового знищення для створення прибуткових цивільних 
технологій. Як Старший Радник Центру Генрі Л. Стімсон Центр (Henry L. Stimson Center), 
незалежної неприбуткової дослідницької  організації, він працював над проектами щодо 
глобальної ядерної безпеки. 
 

Г.Шер отримав ступінь бакалавра (a B.A., Summa Cum Laude) в галузі російських 
студій в Йельском Університеті у 1969 році і ступінь доктора філософії (Ph.D.) в галузі 
політики у Принстонському університеті у 1975 році. В липні 2008 року він отримав 
ступінь почеcного доктора МІФІ (тепер Російський Федеральний Ядерний Університет). 
Ця ступінь була присуджена йому за багаторічну працю по розширенню науково-
технологічного співробітництва між США і Росією. 

Зараз Г.Шер працює над книгою з аналізом історії наукового співробітництва США 
і країн колишнього СРСР, значенням цього співробітництва для міжнародної безпеки. 

 
Можливо, ця доповідь буде цікавою для Вас і ваших співробітників. 
Вхід вільний. 
 
З повагою, 
Сергій Рябченко 

 


