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ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
(12 квітня 2013 року)

На черговому засіданні Президії НАН України 12 квітня 2013 року члени Президії НАН України та 
запрошені заслухали такі питання:

• Про проект нової редакції Статуту НАН України (доповідачі — академік НАН України Б.Є. Па-
тон і академік НАН України В.Ф. Мачулін)

• Кадрові та поточні питання

Перед початком засідання академік НАН 
України Б.Є. Патон привітав усіх присутніх 
із Всесвітнім днем авіації і космонавтики та 
Днем працівників ракетно-космічної галузі 
України.

* * *
Учасники чергового засідання Президії 

НАН України заслухали виступи академіка 
НАН України Бориса Євгеновича Патона 
та головного вченого секретаря НАН Украї-
ни академіка НАН України Володимира 
Федоровича Мачуліна про підготовку но-
вої редакції Статуту НАН України.

В обговоренні взяли участь академік-сек-
ретар Відділення фізики і астрономії НАН 
України академік НАН України В.М. Лок-
тєв, голова Державного агентства з питань 
науки, інновацій та інформатизації України 
академік НАН України В.П. Семиноженко.

Наприкінці минулого року Верховна Рада 
України внесла поправку до Закону України 
«Про наукову і науково-технічну діяль-
ність». Це стало стимулом для розроблення 
нової редакції Статуту НАН України, якою 
передбачено його затвердження Кабінетом 
Міністрів України, але після прийняття За-
гальними зборами НАН України. Оскільки 
це вимагає внесення відповідних змін до 
чинного Статуту, Президія НАН України 
прийняла рішення одночасно внести зміни 
нормативного та термінологічного характе-

ру, а також додати інформацію щодо змін, 
які відбулися в практичній діяльності Ака-
демії. 

Підготовлену нову редакцію Статуту було 
заплановано розглянути на засіданні Прези-
дії НАН України, обговорити в наукових 
установах та на загальних зборах відділень і 
винести проект нової редакції на розгляд 
Загальних зборів НАН України 18 квітня 
2013 року. Надані пропозиції та зауваження 
було всебічно розглянуто, частину з них 
ураховано і внесено до проекту нової редак-
ції Статуту НАН України. 

Президія НАН України відкритим голо-
суванням одноголосно прийняла постанову 
«Про проект нової редакції Статуту НАН 
України».

* * *
Далі Президія НАН України заслухала та 

обговорила виступ головного вченого секре-
таря НАН України академіка НАН України 
Володимира Федоровича Мачуліна щодо 
проекту доповіді «Основні підсумки діяль-
ності НАН України в 2012 році та напрями її 
подальшої роботи», з якою президент НАН 
України академік НАН України Б.Є. Патон 
виступатиме на сесії Загальних зборів НАН 
України 18 квітня 2013 р. 

Присутніх було повідомлено, що з проек-
том звітної доповіді протягом минулого 
тижня ознайомилися всі віце-президенти 
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НАН України, академіки-секретарі всіх від-
ділень НАН України та окремі члени і рад-
ники Президії НАН України. 

Уточнення або доповнення до проекту допо-
віді надали академіки НАН України М.Г. Жу-
линський, А.Г. Загородній, С.В. Комісарен ко, 
А.Г. Наумовець, О.С. Онищенко, В.Д. Походен-
ко, В.М. Шестопалов, Я.С. Яцків та член- ко-
рес пондент НАН України Г.В. Лисиченко. Та-
кож було запропоновано слушні правки редак-
ційного характеру, які повністю або частково 
враховано. 

* * *
Крім того, Президія НАН України заслу-

хала інформацію про обліковий склад чле-
нів НАН України на час проведення Загаль-
них зборів НАН України; про присвоєння 
звання «Почесний доктор Національної ака-
демії наук України» директорові Міжнарод-
ного інституту прикладного системного 
аналізу професору Павелу Кабату за ваго-
мий внесок у розвиток науки та міжнарод-
ного наукового співробітництва; про затвер-
дження переліку періодичних видань НАН 
України; про наступне засідання Бюро Пре-
зидії НАН України; також Президія НАН 
України ухвалила низку організаційних і 
кадрових рішень.

Затверджено:
• доктора технічних наук Федухіна Олексан-

дра Вікторовича на посаді завідувача відділу ло-
гічного синтезу високопродуктивних комплексів 
і систем спеціального призначення Інституту 
проблем математичних машин і систем НАН Ук-
раїни;

• члена-кореспондента НАН України Швар-
тау Віктора Валентиновича на посаді заступника 
директора з наукової роботи Інституту фізіології 
рослин і генетики НАН України;

• доктора біологічних наук Коця Сергія Яро-
славовича на посаді заступника директора з нау-
кової роботи Інституту фізіології рослин і гене-
тики НАН України;

• доктора сільськогосподарських наук Гаври-
люка Миколу Микитовича на посаді заступника 
директора з наукової роботи Інституту фізіології 
рослин і генетики НАН України;

• кандидата технічних наук Хачапурідзе Ми-
колу Михайловича на посаді ученого секрета-
ря Інституту транспортних систем і технологій 
НАН України;

• доктора технічних наук Сахна Віктора Івано-
вича на посаді головного наукового співробітника 
Інституту ядерних досліджень НАН України;

• кандидата біологічних наук Майора Павла 
Степановича на посаді ученого секретаря Ін-
ституту фізіології рослин і генетики НАН Укра-
їни;

• кандидата біологічних наук Приваліхіна 
Сергія Миколайовича на посаді ученого сек-
ретаря Донецького ботанічного саду НАН Ук-
раїни;

• кандидата біологічних наук Сищикова Дми-
тра Валерійовича на посаді ученого секретаря 
Криворізького ботанічного саду НАН України;

• кандидата політичних наук Матвійчука Ан-
дрія Васильовича на посаді завідувача відділу 
організації та використання документального 
фонду Фонду Президентів України Національ-
ної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Відзнакою НАН України «За підготовку на-
укової зміни» нагороджено:

• заступника директора Інституту фізики на-
півпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 
доктора фізико-математичних наук, професора 
Прокопенка Ігоря Васильовича за багатолітню 
плідну наукову і науково-організаційну працю та 
значний особистий внесок у підготовку наукових 
кадрів – фахівців у галузі фізики напівпровід-
ників.

Відзнакою НАН України «За професійні здо-
бутки» нагороджено:

• начальника відділу Дослідного кон струк-
тор сько-технологічного бюро Інституту електро-
зварювання ім. Є.О. Патона НАН України Черні-
єнка Валерія Дмитровича за багатолітню плідну 
творчу працю та вагомий особистий внесок у роз-
робку і впровадження у виробництво зварюваль-
ного і супутнього обладнання широкого призна-
чення;

• головного бухгалтера Інституту біохімії 
ім. О.В. Палладіна НАН України Пархоменко 
Наталію Дмитрівну за багатолітню сумлінну 
високопрофесійну працю та значний особистий 
внесок у бухгалтерський супровід планування і 
виконання науково-дослідних робіт інституту;
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• головного редактора міжнародного науко-
во-технічного журналу «Проблемы прочности» 
академіка НАН України Трощенка Валерія Тро-
химовича за багатолітнє плідне виконання обо-
в’язків головного редактора міжнародного жур-
налу та вагомий особистий внесок у справу орга-
нізації роботи його редакційної колегії.

Почесною грамотою Президії Національної 
академії наук України і Центрального комітету 
профспілки працівників Національної академії 
наук України нагороджено:

• старшого наукового співробітника Інститу-
ту фізики НАН України кандидата фізико-ма те-
матичних наук Гнатовського Олександра Воло-
димировича за багатолітню плідну наукову пра-
цю та значні творчі здобутки у галузі голографії, 
когерентної і кореляційної оптики;

• провідного наукового співробітника Інсти-
туту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова 
НАН України доктора фізико-математичних наук 
Єремка Олександра Олександровича за багато-

літню плідну працю вченого у галузі теоретичної 
фізики, високий професіоналізм та вагомі творчі 
здобутки;

• ученого секретаря Інституту електродина-
міки НАН України кандидата технічних наук Хі-
мюка Івана Васильовича за багатолітню сумлін-
ну наукову і науково-організаційну працю, висо-
кий професіоналізм та значний особистий внесок 
у розвиток наукових досліджень інституту;

• заступника директора з загальних питань 
Інституту газу НАН України Карпенка Володи-
мира Яковича за багаторічну самовіддану пра-
цю, особисті здобутки у професійній діяльності 
та вагомий внесок у становлення і розвиток ін-
ституту;

• завідувача відділу Інституту фізичної хімії 
ім. Л.В. Писаржевського НАН України доктора 
хімічних наук Манорика Петра Андрійовича за 
багатолітню сумлінну наукову і науково-ор га ні-
заційну працю, значні творчі здобутки у галузі 
фізичної хімії координаційних сполук та особис-
тий внесок у підготовку наукових кадрів.




