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1994). Він очолював парламентський Комі-
тет з питань народної освіти і науки (1992–
1994), Асоціацію народних депутатів України 
(1995–1997). З 1990 р. П.С. Кислий — прези-
дент Української наукової асоціації.

В останні роки Павло Степанович видав 
декілька книжок суспільної тематики: «До-
вгий шлях у політику», «Становлення пар-
ламентаризму в Україні», «Комітети — осно-
ва діяльності законодавчих органів влади», 
«Народний депутат України», а також пое-
тичні збірки «Живи вічно, Україно» і «Пісні 
мами».

П.С. Кислого обрано членом Міжнародно-
го планзеєвського товариства порошкової ме-
талургії (1977) і Міжнародного інституту на-
уки з проблем спікання (1979), академіком 
Міжнародної академії кераміки (1982). У 
2000 р. йому було вручено Почесний диплом 

Американського біографічного інституту за 
визначний внесок у науковий прогрес ХХ ст., 
який засвідчує, що біографію Павла Степано-
вича включено до довідника «Життя славет-
них» і видань цього Інституту.

За наполегливу наукову, науково-ор га-
нізаційну і громадську діяльність П.С. Кис-
лого відзначено премією ім. П.Г. Соболев-
ського (1977), званням «Заслужений діяч 
науки і техніки України» (1993), нагородже-
но орденами «Знак Пошани» (1983), «За за-
слуги» ІІІ ст. (2001), «Хрест Івана Мазепи» 
(2009), медалями «За трудовое отличие» 
(1967), «За трудовую доблесть» (1970) та ін.

Наукова спільнота, колеги й учні сердечно 
вітають Павла Степановича зі славним юві-
леєм, бажають йому міцного здоров’я, довгих 
років життя, добробуту і творчої наснаги для 
подальшої роботи на благо України. 

Олексій Семенович Онищенко народив-
ся 17 березня 1933 р. Закінчивши в 1956 р. 
історико-філософський факультет Київсько го 
державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 
О.С. Онищенко понад 20 років віддав роботі 
в Інституті філософії АН УРСР, де пройшов 
шлях від аспіранта до заступника директора 
з наукової роботи. У 1962 р. Олексій Семе-
нович захистив кандидатську, а в 1976 р. — 

80-річчя академіка НАН України
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докторську дисертацію в галузі філософ-
ських наук, у 1977 р. здобув учене звання 
професора. Упродовж 1978–1991 рр. був ди-
ректором Міжреспубліканського філіалу 
Інституту наукового атеїзму Академії сус-
пільних наук у Києві. У 1992 р. О.С. Они-
щенко очолив Центральну наукову бібліо-
теку АН України (нині — Національна біб-
ліотека України ім. В.І. Вернадського).

Під його керівництвом установа, яка на-
лежить до найбільших книгозбірень світу, 
увійшла до кола національних бібліотек — 
особливих інституцій, що виконують функ-
ції головних державних науково-ін фор ма-
ційних центрів, репрезентують бібліотечну 
справу в міжнародному співробітництві. 
Статус національної було надано Бібліотеці 
в 1996 р. Указом Президента України.

Завдяки зусиллям О.С. Онищенка істот-
но зросла роль НБУВ у системі вітчизня-
них установ гуманітарної науки і культури. 
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цій. Він — головний редактор журналу «Біб-
ліотечний вісник» і низки продовжуваних 
збірників, член редколегій багатьох міжна-
родних і вітчизняних фахових наукових ча-
сописів. Учні Олексія Семеновича — висо-
кокваліфіковані спеціалісти, які плідно пра-
цюють у бібліотечно-інформаційній сфері, 
стоять на чолі провідних бібліотечних уста-
нов України.

Обіймаючи від 1998 р. посаду академіка-
секретаря Відділення історії, філософії та 
права НАН України, О.С. Онищенко чимало 
зробив для розвитку комплексних дослі-
джень, згуртування науковців навколо роз-
в’язання найгостріших проблем сучасної со-
ціогуманітаристики. Олексієві Семеновичу 
належить вагомий внесок у підготовку про-
екту Концепції гуманітарного розвитку Ук-
раїни, щорічних наукових доповідей НАН 
України з актуальних питань су спільно-по-
лі тичного, соціально-еконо міч но го і куль-
турного поступу України.

О.С. Онищенко — багаторічний прези-
дент Асоціації бібліотек України, віце-
президент Товариства «Знання» України, 
голова Ради директорів наукових бібліотек 
та інформаційних центрів академій наук — 
членів МААН. Він очолює Український ко-
мітет славістів, за дорученням Президії 
НАН України виступає координатором 
співпраці з Македонською академією наук і 
мистецтв. Олексія Семеновича обрано чле-
ном Європейської академії наук, мистецтв і 
літератури.

Діяльність О.С. Онищенка здобула висо-
ку оцінку держави й наукової громадськос-
ті. Він — заслужений діяч науки і техніки 
України, кавалер орденів Ярослава Мудрого 
IV і V ст., «За заслуги» ІІІ ст., «Знак Поша-
ни», лауреат Державної премії України в га-
лузі науки і техніки.

Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Олексія Семеновича з ювіле-
єм, бажають йому плідного довголіття, 
яскравих творчих здобутків і наснаги.

Заснування в її складі Фонду Президентів 
України, Служби інформаційно-аналі тич-
ного забезпечення діяльності органів дер-
жавної влади, Національної юридичної біб-
ліотеки піднесло значення установи в соці-
альних комунікаціях як важливого рушія 
суспільно-політичних і культурних перетво-
рень. Створення комплексу науково-до слід-
них інститутів перетворило Бібліотеку на 
визнаний далеко за межами країни центр 
досліджень рукописної і книжкової спадщи-
ни, бібліотечно-інформаційної справи, біб-
ліографознавства й архівознавства.

Варто відзначити важливу роль Олексія 
Семеновича в розробленні і втіленні в жит-
тя принципово нової концептуальної моделі 
вітчизняної бібліотеки ХХІ ст. як науково-
до слідного, інформаційного, видавничого й 
культурно-освітнього комплексу з розвине-
ною інфраструктурою формування й ана лі-
тико-синтетичного опрацювання документ-
них потоків для інформаційного забезпе-
чення науки, виробництва, освіти, культури, 
підтримки інноваційного розвитку.

Науковий доробок О.С. Онищенка вели-
кий і різноманітний за проблематикою. Ви-
хованець київської філософської школи, він 
зробив помітний внесок у вивчення філо-
софських проблем розвитку духовної куль-
тури, світогляду особистості, способу життя, 
впливу на них науково-технічної революції. 
Під час роботи в Між республіканському фі-
ліалі Інституту наукового атеїзму Олексій 
Семенович досліджував питання еволюції 
масової свідомості, соціології релігії, ролі 
святково-обрядової сфери в житті особи і 
суспільства.

О.С. Онищенко — автор і співавтор понад 
600 наукових робіт, у тому числі 40 моногра-
фій. За його ініціативи й особистої участі 
здійснюється підготовка і видання багато-
томників «Історія Національної академії 
наук України», «Національна бібліографія 
України», серій праць із проблем інформа-
ційного суспільства, соціальних комуніка-




