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ОФІЦІЙНИЙОФІЦІЙНИЙ
РОЗДІЛРОЗДІЛ

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ 
ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
14 січня 2015 року 

Про стан та перспективи  •
розвитку досліджень у галузі 
наносистем і наноматеріалів 
в Україні (доповідач — академік 
НАН України А.Г. Наумовець)

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

Кадрові та поточні питання •

Перед початком засідання Президії НАН України академік 
НАН України Б.Є. Патон поздоровив директора Інституту іс-
торії України НАН України академіка НАН України В.А. Смо-
лія з нагородженням його орденом князя Ярослава Мудрого 
ІІ ступеня за визначний особистий внесок у розвиток націо-
нальної науки, дослідження історичної спадщини українсько-
го народу, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність 
(Указ Президента України від 30.12.2014 № 968/2014).

*  *  *
На засіданні Президії HAH України 14 січня 2015 р. члени 

Президії HAH України та запрошені заслухали наукову допо-
відь співголови Міжвідомчої науково-координаційної ради з 
організації та супроводу виконання завдань і заходів Держав-
ної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та 
наноматеріали» — голови Наукової ради цільової комплексної 
програми фундаментальних досліджень НАН України «Фун-
даментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріа-
лів, нанотехнологій» академіка НАН України Антона Григоро-
вича Наумовця про стан та перспективи розвитку досліджень 
у галузі наносистем і наноматеріалів в Україні (докладніше 
див. с. 24).

У процесі виконання цих програм отримано вагомі резуль-
тати, які сприяли реалізації багатьох пріоритетних напрямів 
розвитку науки і техніки, таких як фундаментальні наукові 
дослідження з найважливіших проблем розвитку науково-
технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, 
людського потенціалу для забезпечення конкурентоспромож-
ності України у світі та сталого розвитку суспільства і держа-
ви, енергетика та енергоефективність, науки про життя, нові 
технології профілактики та лікування найпоширеніших захво-
рювань, нові речовини і матеріали. Упродовж 2010—2014 рр. у 
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мія наук України була визначена державним 
замовником, а також започатковано чергову ці-
льову комплексну програму фундаментальних 
досліджень НАН України «Фундаментальні 
проблеми наноструктурних систем, наномате-
ріалів, нанотехнологій».

Президія НАН України позитивно оцінила 
наведені в доповіді керівника цих двох про-
грам академіка НАН України А.Г. Наумовця 
основні результати їх виконання, відзначив-
ши наполегливу працю українських учених та 
значущість одержаних ними результатів, й під-
креслила, що цей напрям діяльності Академії 
вже став її візитною карткою.

У виступах було наголошено, що досліджен-
ня, які виконувалися в рамках зазначених про-
грам, дійсно мають комплексний і масштабний 
характер. Відзначалося, що наукові ради про-
грам на високому рівні здійснювали коорди-
наційну та організаційну діяльність, і це дало 
змогу отримати вагомі результати, які або є 
перспективними для проведення подальших 
досліджень, або готовими до впровадження у 
практику. Вже сьогодні є певні позитивні при-
клади, коли наукові розробки за результатами 
виконання проектів програм ефективно пра-
цюють у промисловості, енергетиці, медицині 
та інших сферах економіки. Однак обсяги цьо-
го впровадження мають бути набагато біль-
шими, і виконавцям програм слід приділити 

рамках програм було виконано понад 120 про-
ектів, у яких брали участь співробітники 43 на-
укових установ 9 відділень НАН України. 

В обговоренні доповіді взяли участь ака-
демік НАН України Б.Є. Патон, заступник 
директора з наукової роботи Державного під-
приємства НДІ «Оріон» М.С. Болтовець, тех-
нічний директор Науково-виробничого під-
приємства ТОВ «Олтест» кандидат технічних 
наук О.А. Орнадський, завідувач кафедри хі-
рургічної стоматології та щелепно-лицьової 
хірургії Національного медичного універси-
тету ім. О.О. Богомольця член-кореспондент 
НАМН України В.О. Маланчук, заступник 
директора Державного науково-контрольного 
інституту біотехнології і штамів мікроорганіз-
мів Державної ветеринарної та фітосанітарної 
служби України член-кореспондент НААН 
України В.О. Ушкалов, завідувач кафедри те-
рапевтичної стоматології Національного ме-
дичного університету ім. О.О. Богомольця 
доктор медичних наук А.В. Борисенко, дирек-
тор Інституту медицини праці НАМН Украї-
ни, радник Президії НАН України академік 
НАН України Ю.І. Кундієв, академік-секретар 
Відділення біохімії, фізіології і молекулярної 
біології НАН України, директор Інституту біо-
хімії ім. О.В. Палладіна НАН України акаде-
мік НАН України С.В. Комісаренко, президент 
Національної академії медичних наук України 
академік НАМН України А.М. Сердюк.

У виступах було зазначено, що сьогодні 
більшість експертів у галузі науково-технічної 
політики, стратегічного планування та інвес-
тування констатують широке і системне ви-
користання наноструктурованих матеріалів, 
виробів і методів їх отримання в усіх сферах 
науки, виробництва, оборони, медицини, побу-
ту тощо. Саме тому починаючи з 2003 р. в НАН 
України пріоритетними стали дослідження в 
галузі нанотехнологій, і за ініціативи акаде-
міка НАН України А.П. Шпака було запрова-
джено відповідну академічну програму. П’ять 
років тому постановою Кабінету Міністрів 
України було затверджено Державну цільову 
науково-технічну програму «Нанотехнології 
та наноматеріали», в якій Національна акаде-

Виступ академіка НАН України Антона Григоровича 
Наумовця 
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цьому питанню першочергову увагу. Крім того, 
було наголошено, що результати досліджень за 
цими програмами, представлені на багатьох 
престижних міжнародних конференціях з на-
нотематики, дістали високу оцінку провідних 
світових фахівців у цій галузі, зокрема з Ні-
меччини, Франції, Росії, Білорусі.

Президія НАН України підтримала пропо-
зиції щодо продовження досліджень у галузі 
нанотехнологій і наноматеріалів у рамках но-
вої цільової програми «Фундаментальні про-
блеми створення нових наноматеріалів і нано-
технологій», яка має бути спрямована не лише 
на забезпечення подальшого розвитку фунда-
ментальних досліджень, а й на ефективну ко-
мерціалізацію прикладних науково-технічних 
розробок, і ухвалила проекти відповідних по-
станов.

*  *  *
Далі члени Президії НАН України заслуха-

ли інформацію про: 
• затвердження плану підготовки питань для роз-

гляду на засіданнях Президії НАН України у 2015 
році; 

• виконання Указу Президента України від 12.01. 
2015 № 7/2015 «Питання підготовки та видання Ве-
ликої української енциклопедії», яким внесено ряд 
змін до попереднього Указу Президента України від 
02.01.2013 № 1/2013, зокрема підтримано пропозицію 
НАН України щодо продовження терміну підготовки 
Енциклопедії в електронному та паперовому вигляді 
до 2026 р.;

• зміни і доповнення, що вносяться до актів НАН 
України з питань кадрового забезпечення; 

• стан підготовки до виборів до складу НАН 
України; 

• фінансування НАН України у 2015 році.

*  *  *
Крім того, Президія НАН України ухвалила 

низку організаційних і кадрових рішень.

Затверджено:
• доктора технічних наук Нікітіна Юрія Олек-

сандровича на посаді завідувача відділу інновацій та 
трансферу технологій Інституту надтвердих матеріа-
лів ім. В.М. Бакуля НАН України;

• доктора фізико-математичних наук Денисова Ві-
талія Юрійовича на посаді завідувача відділу структу-
ри ядра Інституту ядерних досліджень НАН України;

• доктора історичних наук Ковальчук Галину Іва-
нівну на посаді директора Інституту книгознавства 
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернад-
ського;

• кандидата історичних наук Кириленка Олексан-
дра Григоровича на посаді завідувача відділу з охоро-
ни інтелектуальної власності Національної бібліотеки 
України імені В.І. Вернадського.

Відзнакою НАН України «За підготовку наукової 
зміни» нагороджено:

• завідувача відділу Інституту теоретичної фізики 
ім. М.М. Боголюбова НАН України доктора фізико-
математичних наук, професора Гайдідея Юрія Бори-
совича за багатолітню наукову працю, вагомі творчі 
здобутки в галузі фізики конденсованого стану і фізи-
ки нелінійних явищ та особистий внесок у підготовку 
висококваліфікованих наукових кадрів;

• ректора Харківського національного університе-
ту ім. В.Н. Каразіна академіка НАН України Бакірова 
Віля Савбановича за багатолітню плідну педагогічну і 
наукову діяльність, значні здобутки у підготовці висо-
кокваліфікованих фахівців та вагомий внесок у розви-
ток фундаментальних і прикладних досліджень з прі-
оритетних напрямів сучасної науки, а також з нагоди 
210-річчя від дня заснування Університету.

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

• працівників Харківського національного універ-
ситету ім. В.Н. Каразіна — проректора з науково-пе да-
гогічної роботи академіка НАН України Азарєнкова 
Миколу Олексійовича; завідувача кафедри члена-
кореспондента НАН України Чуєшова Ігоря Дмитро-
вича — за багатолітню плідну педагогічну і наукову ді-
яльність, значні здобутки у підготовці висококваліфі-
кованих фахівців та вагомий внесок у розвиток фунда-
ментальних і прикладних досліджень з пріоритетних 
напрямів сучасної науки, а також з нагоди 210-річчя 
від дня заснування Університету.

Почесною грамотою Президії НАН України і 
Цент рального комітету профспілки працівників НАН 
України нагороджено:

• директора Ужгородського науково-тех но логіч но-
го центру матеріалів оптичних носіїв інформації Ін-
ституту проблем реєстрації інформації НАН України 
доктора фізико-математичних наук, професора Рубі-
ша Василя Михайловича за багатолітню плідну працю 
вченого і педагога та вагомий особистий внесок у роз-
роблення фізичних основ, методів і систем оптичної 
реєстрації інформації й технологій її довгострокового 
зберігання;

• завідувача лабораторії Інституту металофізики 
ім. Г.В. Курдюмова НАН України доктора технічних 
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фундаментальних і прикладних досліджень з пріори-
тетних напрямів сучасної науки, а також з нагоди 210-
річчя від дня заснування Університету.

Подякою НАН України відзначено:
• працівників Харківського національного універ-

ситету ім. В.Н. Каразіна — доктора фізико-математич-
них наук, професора Адаменка Ігоря Миколайовича; 
декана факультету доктора фізико-математичних наук, 
професора Вовка Руслана Володимировича; доктора 
хімічних наук, професора Дорошенка Андрія Олего-
вича; декана факультету доктора технічних наук, про-
фесора Жолткевича Григорія Миколайовича; доктора 
фізико-математичних наук, професора Колчигіна Ми-
колу Миколайовича — за багатолітню плідну педаго-
гічну і наукову діяльність, значні здобутки у підготов-
ці висококваліфікованих фахівців та вагомий внесок у 
розвиток фундаментальних і прикладних досліджень 
з пріоритетних напрямів сучасної науки, а також з на-
годи 210-річчя від дня заснування Університету.

За матеріалами засідання
підготувала О.О. МЕЛЕЖИК

наук Тельовича Романа Володимировича за багато-
літню плідну наукову працю та вагомі творчі здобутки 
в галузі термообробки сталей і титанових сплавів;

• провідного наукового співробітника Інституту 
теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН Укра-
їни доктора фізико-математичних наук, професора 
Кобушкіна Олександра Петровича за багатолітню 
плідну наукову працю та вагомий особистий внесок у 
розвиток наукових досліджень у галузі ядерної фізики;

• працівників Харківського національного універ-
ситету ім. В.Н. Каразіна — провідного наукового спів-
робітника НДІ астрономії доктора фізико-математич-
них наук Бельську Ірину Миколаївну; доктора фі зи-
ко-ма тематичних наук, професора Денисенка Ігоря 
Борисовича; кандидата фізико-математичних наук, 
доцента Думіна Олександра Миколайовича; завід-
увача кафедри доктора біологічних наук, професора 
Жмурка Василя Васильовича; завідувача кафедри 
доктора технічних наук Рассомахіна Сергія Геннаді-
йовича — за багатолітню плідну педагогічну і наукову 
діяльність, значні здобутки у підготовці висококва-
ліфікованих фахівців та вагомий внесок у розвиток 


