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ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ 
ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
15 березня 2017 року 

На засіданні Президії НАН України 15 березня 2017 р. чле-
ни Президії HAH України та запрошені заслухали наукову 
доповідь заступника директора Інституту проблем міцності 
ім. Г.С. Писаренка НАН України доктора технічних наук Ана-
толія Павловича Зіньковського стосовно актуальних проблем 
динаміки та міцності в сучасному авіаційному двигунобуду-
ванні (стенограму див. с. 23).

В обговоренні доповіді взяли участь академік НАН України 
Б.Є. Патон, перший заступник директора Державного підпри-
ємства «Івченко–Прогрес», головний конструктор кандидат 
технічних наук В.М. Меркулов, професор кафедри авіаційних 
двигунів Національного авіаційного університету доктор тех-
нічних наук Ю.М. Терещенко, директор Інституту проблем 
міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України член-кореспондент 
НАН України В.В. Харченко, заступник Міністра освіти і на-
уки України доктор фізико-математичних наук М.В. Стріха.

У виступах йшлося про те, що у доповіді висвітлено актуаль-
ні проблеми динаміки та міцності в сучасному авіаційному та 
енергетичному двигунобудуванні, а також забезпечення надій-
ності й підвищення ресурсу конструктивних елементів і вузлів 
авіаційної техніки. Відзначалося, що вчені Інституту проблем 
міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України отримали вагомі ре-
зультати з розроблення та впровадження методів діагностики 
авіаційних газотурбінних двигунів. Крім того, важливе зна-
чення, і не лише для авіаційної галузі, мають дослідження зі 
створення банку даних механічних характеристик нових авіа-
ційних матеріалів.

Науковці Національної академії наук України не тільки збе-
регли добрі стосунки, а й успішно розширюють науково-тех-
нічне співробітництво з провідними підприємствами держави, 
серед яких — Державні підприємства «Івченко–Прогрес» та 

Актуальні проблеми динаміки • 
та міцності в сучасному 
авіаційному двигунобудуванні 
(доповідач — доктор технічних 
наук А.П. Зіньковський) 

Сучасний процес формування • 
соціальних ідентичностей 
українців в умовах 
глобалізованого суспільства 
(доповідач — академік НАН 
України С.П. Павлюк)

Про нагородження відзнаками • 
НАН України та Почесними 
грамотами НАН України 
і Центрального комітету 
профспілки працівників НАН 
України (доповідач — академік 
НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання• 

ОФІЦІЙНИЙОФІЦІЙНИЙ
РОЗДІЛРОЗДІЛ
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НВКГ «Зоря»–«Машпроект», Публічне ак ціо-
нерне товариство «Мотор Січ».

Разом з тим, як було зауважено, рівень прак-
тичного впровадження отриманих результа-
тів у цій сфері не повністю задовольняє ви-
моги сьогодення. Інститут проблем міцності 
ім. Г.С. Писаренка НАН України має задіяти 
всі можливі засоби для ознайомлення потен-
ційних замовників з його можливостями та 
збільшити обсяги позабюджетних надходжень 
за рахунок розширення договірної тематики. 
Керівництву інституту слід також приділити 
особливу увагу оснащенню лабораторій сучас-
ним обладнанням за позабюджетні кошти та 
продовженню робіт з їх акредитації.

*  *  *
Далі члени Президії НАН України та за-

прошені заслухали наукову доповідь дирек-
тора Інституту народознавства НАН України 
академіка НАН України Степана Петровича 
Павлюка про сучасний процес формування 
соціальних ідентичностей українців в умовах 
глобалізованого суспільства (стенограму див. 
с. 31).

У доповіді та виступах академіка НАН Укра-
їни Б.Є. Патона, декана факультету соціально-
психологічних наук та управління Національ-
ного педагогічного університету ім. М.П. Дра-
гоманова члена-кореспондента НАН України 
В.Б. Євтуха, директора Інституту української 
мови НАН України доктора філологічних наук 
П.Ю. Гриценка, директора Державної установи 
«Інститут економіки та прогнозування НАН 
України» академіка НАН України В.М. Гей-
ця, академіка-секретаря Відділення економіки 
НАН України, директора Інституту демографії 
та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН 
України академіка НАН України Е.М. Лібано-
вої, члена Президії НАН України, почесного 
директора Інституту археології НАН України 
академіка НАН України П.П. Толочка, голо-
ви Північно-Східного наукового центру НАН 
України та МОН України академіка НАН 
України В.П. Семиноженка було висвітлено 
широке коло проблем, пов’язаних з особливос-
тями етнічних факторів у процесі формування 

соціальних ідентичностей українців в умовах 
глобалізованого суспільства.

Зазначалося, що установи Академії роблять 
вагомий внесок у комплексне дослідження 
сучасних етнокультурних явищ, вироблення 
ефективної державної політики у сфері міжет-
нічних відносин.

Разом з тим було підкреслено, що на сучас-
ному етапі необхідно активізувати досліджен-

Доповідь академіка НАН України Степана Петровича 
Павлюка

Доповідь доктора технічних наук Анатолія Павловича 
Зіньковського
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ня етнокультурних процесів у глобалізованих 
середовищах України та зарубіжжя. Доцільно 
також посилити увагу до висвітлення суспіль-
ної ролі і значення культурних цінностей і 
механізмів функціонування української куль-
тури в контексті трансформацій культурних 
систем.

З цією метою слід активніше використовува-
ти потенціал співпраці з вченими профільних 
кафедр вищих навчальних закладів України, а 
також із науковцями країн Західної та Східної 
Європи.

Крім того, потребує зміцнення й співпраця з 
Міністерством культури України у проведенні 
заходів з популяризації культурної взаємодії 
українців з іншими народами в умовах глоба-
лізації.

*  *  *
Члени Президії НАН України розглянули 

також низку поточних питань:

• ухвалили Положення про Національну комісію з 
питань Червоної книги України та персональний склад 
комісії; 

• погодили оновлені склади Міжакадемічної комі-
сії з питань сучасної біотехнології і Міжвідомчої на-
укової ради НАН України та НААН з проблем агро-
промислового комплексу; 

• затвердили Методику оцінювання ефективності 
діяльності установ НАН України; 

• вирішили започаткувати Цільову програму на-
укових досліджень НАН України «Матеріали для ме-
дицини і медичної техніки та технології їх отримання 
і використання» на 2017–2021 рр. й схвалили Концеп-
цію, склад наукової ради та положення про наукову 
раду цієї програми.

*  *  *
Крім того, Президія НАН України ухвалила 

низку організаційних і кадрових рішень.

Затверджено:
• члена-кореспондента НАН України Хіміча Олек-

сандра Миколайовича на посаді заступника директора 
з наукової роботи Інституту кібернетики ім. В.М. Глуш-
кова НАН України;

• члена-кореспондента НАН України Воропаєва 
Геннадія Олександровича на посаді заступника ди-
ректора з наукової роботи Інституту гідромеханіки 
НАН України;

• доктора фізико-математичних наук Клименка 
Віталія Петровича на посаді заступника директора з 
наукової роботи Інституту проблем математичних ма-
шин і систем НАН України;

• кандидата фізико-математичних наук Бровченка 
Ігоря Олександровича на посаді заступника директо-
ра з наукової роботи Інституту проблем математичних 
машин і систем НАН України;

• доктора юридичних наук Скрипнюка Олексан-
дра Васильовича на посаді заступника директора з на-
укової роботи Інституту держави і права ім. В.М. Ко-
рецького НАН України;

• кандидата історичних наук Хахулу Любомира 
Івановича на посаді заступника директора з наукової 
роботи Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича 
НАН України;

• доктора фізико-математичних наук Городецьку 
Наталію Сергіївну на посаді ученого секретаря Інсти-
туту гідромеханіки НАН України;

• кандидата геологічних наук Седлерову Ольгу 
Володимирівну на посаді ученого секретаря Держав-
ної наукової установи «Науковий центр аерокосміч-
них досліджень Землі Інституту геологічних наук 
НАН України»;

• кандидата фізико-математичних наук Сапужака 
Олега Ярославовича на посаді ученого секретаря Кар-
патського відділення Інституту геофізики ім. С.І. Суб-
ботіна НАН України;

• доктора юридичних наук Пархоменко Наталію 
Миколаївну на посаді ученого секретаря Інституту 
держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

• члена-кореспондента НАН України Єрмоленко 
Світлану Яківну на посаді завідувача відділу стиліс-
тики, культури мови та соціолінгвістики Інституту 
української мови НАН України;

• члена-кореспондента НАН України Німчука Ва-
силя Васильовича на посаді завідувача відділу історії 
української мови та ономастики Інституту української 
мови НАН України.

Погоджено кандидатуру:
• доктора філологічних наук Карпіловської Єв-

генії Анатоліївни на посаду завідувача відділу лек-
сикології, лексикографії та структурно-матема тич-
ної лінгвістики Інституту української мови НАН 
України;

• кандидата технічних наук Гречанінова Віктора 
Федоровича на посаду завідувача відділу інтелек-
туальних інформаційно-аналітичних систем Інсти-
туту проблем математичних машин і систем НАН 
України;

• кандидата технічних наук Ієвлєва Миколи Геор-
гійовича на посаду ученого секретаря Інституту про-
блем математичних машин і систем НАН України.
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Відзнакою НАН України «За підготовку наукової 
зміни» нагороджено:

• завідувача відділу Інституту теоретичної фізики 
ім. М.М. Боголюбова НАН України доктора фізико-
математичних наук, професора Філіппова Геннадія 
Федоровича за багатолітню плідну творчу працю та 
вагомий особистий внесок у підготовку наукових ка-
дрів — фахівців у галузі ядерної фізики;

• заступника директора Державної організації «Від-
ділення цільової підготовки Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка при НАН Укра-
їни» члена-кореспондента НАН України Погорілого 
Анатолія Миколайовича за багатолітню плідну науко-
ву і науково-організаційну працю та вагомий внесок у 
підготовку висококваліфікованих наукових кадрів для 
Національної академії наук України.

Відзнакою НАН України «За професійні здобут-
ки» нагороджено:

• провідного наукового співробітника Інституту 
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України док-
тора технічних наук, професора Маркашову Людмилу 
Іванівну за багатолітню плідну творчу працю, вагомі 
професійні здобутки у галузі зварювального матеріа-
лознавства та особистий внесок у розвиток Інституту;

• заступника директора з наукової роботи Інститу-
ту загальної енергетики НАН України кандидата тех-
нічних наук Білодіда Віктора Дмитровича за багато-
літню плідну наукову і науково-організаційну працю 
та особистий внесок у розвиток вітчизняної енерге-
тичної галузі.

Відзнакою НАН України «За сприяння розвитку 
науки» нагороджено:

• першого Надзвичайного і Повноважного Посла 
Австрійської Республіки в Україні доктора філософії 
Венінгера Міхаеля за плідне активне сприяння авс т-
рійсько-українському науковому співробітництву.

Подякою НАН України відзначено:
• старшого наукового співробітника Інституту тео-

ретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України 
кандидата фізико-математичних наук Козирського 
Володимира Глібовича за багатолітню плідну наукову 
працю та значні професійні здобутки у галузі теоре-
тичної фізики і математичної економіки;

• провідного наукового співробітника Інституту те-
оретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України 
доктора фізико-математичних наук Петрова Миколу 
Митрофановича за багатолітню плідну творчу працю 
та вагомий особистий внесок у розвиток наукових до-
сліджень у галузі теоретичної фізики;

• провідного наукового співробітника Інституту 
газу НАН України доктора технічних наук, професора 

Сігала Ісаака Яковича за багатолітню плідну працю 
вченого і педагога, вагомі творчі здобутки у галузі те-
плоенергетики та значний особистий внесок у розви-
ток Інституту; 

• співробітників Державного підприємства «Дер-
жавний науково-технічний центр з ядерної та раді-
аційної безпеки» Держатомрегулювання України та 
НАН України — начальника відділу Жабіна Олега 
Ігоровича, начальника відділу кандидата технічних 
наук Овдієнка Юрія Миколайовича, начальника від-
ділу Рижова Дмитра Івановича, начальника лабора-
торії Розена Юрія Володимировича — за багатолітню 
сумлінну працю та особистий внесок у розвиток нау-
кових досліджень з регулювання ядерної і радіаційної 
безпеки у сфері використання ядерної енергії.

Почесною грамотою Президії НАН України і Цен-
трального комітету профспілки працівників НАН 
України нагороджено:

• провідного наукового співробітника Інституту те-
оретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України 
доктора фізико-математичних наук Брижик Ларису 
Свиридівну за багатолітню плідну наукову працю та 
вагомі професійні здобутки у галузі нелінійної теорії 
фізики конденсованого стану речовини;

• провідного наукового співробітника Інституту 
теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН Укра-
їни доктора фізико-математичних наук Єрмакова 
Володимира Миколайовича за багатолітню плідну 
працю та вагомі особисті здобутки в галузі нелінійної 
теорії у фізиці біологічних систем;

• завідувача сектору Інституту географії НАН 
України доктора географічних наук, професора Мат-
віїшину Жанну Миколаївну за багатолітню плідну 
наукову, науково-організаційну і педагогічну працю 
та вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної 
географічної науки;

• співробітників Державного підприємства «Дер-
жавний науково-технічний центр з ядерної та радіа-
ційної безпеки» Держатомрегулювання України та 
НАН України — начальника відділу кандидата фізико-
математичних наук Богорада Володимира Івановича, 
начальника відділу кандидата фізико-математичних 
наук Кондратьєва Сергія Миколайовича, першого за-
ступника директора кандидата технічних наук Пече-
рицю Олександра Володимировича, головного науко-
вого співробітника доктора технічних наук, професора 
Ястребенецького Михайла Онисимовича — за багато-
літню високопрофесійну працю та вагомий внесок у 
розвиток наукових досліджень з регулювання ядерної 
і радіаційної безпеки у сфері використання ядерної 
енергії;

• завідувача відділу Інституту української архео-
графії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН 
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України доктора історичних наук, професора Піскун 
Валентину Миколаївну за багатолітню плідну науко-
ву, науково-організаційну і педагогічну працю та осо-
бисті творчі здобутки у дослідженнях української ар-
хеографії і джерелознавства;

• старшого наукового співробітника Інституту 
експериментальної патології, онкології і радіобіології 
ім. Р.Є. Кавецького НАН України кандидата медич-
них наук Півнюк Валентину Михайлівну за багато-
літню невтомну працю вченого і лікаря, вагомий вне-
сок у розвиток наукових досліджень у галузі експери-
ментальної і клінічної онкології та розробку і впрова-
дження в онкологічну клініку новітніх лікарських 
препаратів;

• співробітників Інституту проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН України — провідного наукового 
співробітника, доктора біологічних наук Кулєшову Ла-
рису Георгіївну, провідного наукового співробітника, 
кандидата біологічних наук Останкову Людмилу Васи-
лівну, старшого наукового співробітника, кандидата біо-
логічних наук Розанову Катерину Дмитрівну, старшого 
наукового співробітника, кандидата біологічних наук 
Семенченко Ольгу Анатоліївну — за багатолітню плідну 
працю, вагомі здобутки у професійній діяльності, осо-
бистий внесок у розвиток наукових досліджень в устано-
ві та з нагоди 45-річчя від дня заснування Інституту.

За матеріалами засідання
підготувала О.О. МЕЛЕЖИК


