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ОФІЦІЙНИЙОФІЦІЙНИЙ
РОЗДІЛРОЗДІЛ

ЮВІЛЕЙНА СЕСІЯ 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ 
ГАЛУЗЕВИХ АКАДЕМІЙ НАУК, 
ПРИСВЯЧЕНА 25-й РІЧНИЦІ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

23 серпня 2016 р. в приміщенні Великого конференц-залу НАН України від-
булася ювілейна сесія Загальних зборів Національної академії наук України 
та національних галузевих академій наук України, присвячена 25-й річниці 
незалежності України. У виступах керівників академій, представників ор-
ганів центральної влади, провідних науковців, безпосередніх учасників по-
дій кінця 1980-х — початку 1990-х років йшлося про здобутки вітчизняної 
академічної науки та вагомий внесок учених у становлення і розвиток на-
шої незалежної держави.

У ювілейній сесії Загальних зборів Національної академії наук 
України та національних галузевих академій наук України, 
присвяченій 25-й річниці незалежності України, взяли участь 
керівники Національної академії наук України, Національної 
академії аграрних наук України, Національної академії медич-
них наук України, Національної академії педагогічних наук 
України, Національної академії правових наук України, На-
ціональної академії мистецтв України, Президент України в 
1991—1994 рр. Леонід Макарович Кравчук, Президент України 
в 1994—2005 рр. Леонід Данилович Кучма, Президент Украї-
ни в 2005—2010 рр. Віктор Андрійович Ющенко, представни-
ки органів державної влади, вітчизняної науково-освітянської 
спільноти, громадськості та засобів масової інформації, а також 
учені — активні учасники подій кінця 1980-х — початку 1990-х 
років, які відігравали значну роль у суспільно-політичному 
житті й державотворчих процесах в Україні, зробили неоцінен-
ний внесок у розбудову незалежної Української держави. 

Ювілейну сесію відкрив перший віце-президент Національ-
ної академії наук України академік НАН України Володимир 
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Павлович Горбулін. Він привітав усіх при-
сутніх з Днем Державного Прапора та вели-
ким державним святом — Днем Незалежності 
України і зачитав вітання учасникам Загаль-
них зборів Національної академії наук Укра-
їни та національних галузевих академій наук, 
які надійшли від Президента України Петра 
Олексійовича Порошенка, Міністра освіти і 
науки України Лілії Михайлівни Гриневич, 
президента Національної академії наук Укра-
їни академіка НАН України Бориса Євгенови-
ча Патона.

Шановні друзі!
Щиро вітаю вас із проведенням ювілейної се-

сії Загальних зборів Національної академії наук 
України та національних галузевих академій 
наук України.

Напередодні 25-ї річниці незалежності Украї-
ни, яку ми відстоюємо у протистоянні російській 
військовій агресії, особливої актуальності набу-
вають результати вітчизняної науки. Зміцнен-
ня безпеки та посилення обороноздатності дер-
жави — ключові завдання для кожного з нас.

Ви присвятили своє життя важливій для 
країни царині, без якої неможливі утверджен-
ня миру, суспільний поступ та економічне 
зростання. Вірю, що завдяки вам українська 
наука знайде шлях до оновлення, гідно відпо-
вість на виклики сьогодення та сподівання 
громадськості.

Переконаний, що ваш високий професіона-
лізм, талант та вірність своїй справі й нада-
лі сприятимуть утвердженню обраного нами 
європейського майбутнього, а також стануть 
запорукою інтеграції вітчизняної науки до сві-
тового інтелектуального простору.

Бажаю вам міцного здоров’я, невичерпної 
творчої енергії, благополуччя та нових звер-
шень в ім’я України.

Петро ПОРОШЕНКО

Вельмишановна наукова еліто України!
Щиро вітаю вас і весь багатотисячний колек-

тив Національної академії наук України з 25-ю 
річницею незалежності України. Хоча сьогодні 
ще триває російська агресія, чобіт окупанта 
ще топче Крим і частину Донбасу, ми незламно 

Учасники ювілейної сесії під час виконання Державного Гімну України
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віримо в демократичну, європейську, справедли-
ву перспективу для нашої держави.

При цьому ми пам’ятаємо: в сучасному гло-
балізованому світі наука і технології відігра-
ють вирішальну роль у розвитку суспільства, 
визначають міць держави та закладають під-
ґрунтя для її незалежності. Україна повинна 
цінувати те, що українські вчені рекордно швид-
ко мобілізували свій великий потенціал з ме-
тою підтримки нашого оборонно-промислового 
комплексу.

Національна академія наук разом з усією 
нашою науковою спільнотою сьогодні працює 
над імплементацією положень нового Закону 
України «Про наукову і науково-технічну ді-
яльність», з яким пов’язуємо надії на подолан-
ня сьогоднішніх проблем нашої наукової сфери. 
Переконана, що Академія і надалі залишати-
меться флагманом української науки, а вченим 
Академії разом з колегами з університетів, га-
лузевих національних академій наук до снаги 
розв’язувати всі проблеми, які ставить сьогодні 
перед нами життя.

Бажаю колективу Національної академії 
наук натхнення, творчих успіхів та нових на-
укових здобутків, нових вагомих звершень, міц-
ного здоров’я, миру, добра та щастя на благо 
нашої України.

З повагою
Лілія ГРИНЕВИЧ

Шановні учасники ювілейної сесії!
Сьогодні ви зібралися в цьому залі з нагоди 

великого національного свята — 25-ї річниці не-
залежності України, аби визначити здобутки 
вітчизняної академічної науки за цей період і 
внесок учених у становлення й розбудову неза-
лежної Української держави.

За чверть століття, що минула відтоді, як 
Україна виборола собі право самостійно ви-
рішувати власну долю, багато чого змінилося. 
Однак незмінним залишилося те, що національ-
на інтелектуальна еліта, яка відіграла непере-
січну роль у здобутті нашою державою неза-
лежності, продовжує наполегливо та самовід-
дано працювати на благо свого народу. Попри 

У президії ювілейної сесії (зліва направо): президент Національної академії правових наук України Олександр 
Петришин, перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Олександр Спі-
ваковський, Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко, Президент України (2005—2010 рр.) Віктор 
Ющенко, Президент України (1991—1994 рр.) Леонід Кравчук, перший віце-президент Національної академії 
наук України Володимир Горбулін, Президент України (1994—2005 рр.) Леонід Кучма, президент Національної 
академії педагогічних наук України Василь Кремень, президент Національної академії медичних наук України 
Віталій Цимбалюк, президент Національної академії аграрних наук України Ярослав Гадзало, віце-президент На-
ціональної академії мистецтв України Віктор Сидоренко
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те, що наукова сфера, на жаль, перебуває зараз 
у вкрай складних умовах.

Українські науковці, як і більшість співгро-
мадян, покладали великі надії на нову сторінку 
історії нашої країни. І хоча чимало з цих надій 
не збулося, і чимало гострих проблем досі не ви-
рішено, нам треба не опускати рук і дивитися 
в майбутнє з оптимізмом. Україна цілком об-
ґрунтовано може пишатися своїми вченими та 
їхнім доробком, визнаним не тільки на Батьків-
щині, а й у світі. Розвиток фундаментальних і 
прикладних досліджень, експертна діяльність, 
науковий супровід базових галузей вітчизняної 
економіки, нові розробки і технології, впрова-
джені у виробничу практику, — без цього не-
залежна Україна не відбулася б. Без цього є не-
можливим її подальший економічний і культур-
ний розвиток.

Не одне покоління українських учених зробило 
все можливе, аби Україна з’явилася на політичній 
мапі світу і заявила про себе як суверенна держа-
ва. Треба вірити, що зусилля наших попередни-
ків — великих дослідників і винахідників, які були 

духовними та моральними провідниками і, без 
перебільшення, сумлінням нації, — не марні. Адже 
ці зусилля слугували і надалі слугуватимуть на-
дійним фундаментом, на якому ми розбудовуємо 
наш спільний дім.

Дорогі друзі, вітаю вас із 25-ю річницею Неза-
лежності України і зичу всім вам доброго здоров’я, 
щастя, миру, злагоди, а також натхнення, на-
снаги й невгасимої енергії для продуктивної пра-
ці в ім’я науки і цивілізаційного прогресу та на 
благо України й українського народу!

Борис ПАТОН

Далі академік В.П. Горбулін виступив з до-
повіддю, в якій стисло схарактеризував, як 
розвивалася НАН України за останні 25 років 
і який внесок зробила Академія в розбудову 
незалежної Української держави. Він підкрес-
лив, що Національна академія наук ніколи не 
стояла осторонь проблем, з якими стикалося 
наше суспільство, а вчені Академії робили все 
можливе для того, щоб незалежна Україна від-
булася, докладали і продовжують докладати 

Учасники ювілейної сесії
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значних зусиль для інноваційного розвитку її 
економіки, освіти й культури.

Також про здобутки вітчизняної академічної 
науки розповіли у своїх виступах президент 
Національної академії аграрних наук України 
академік НААН України Ярослав Михайлович 
Гадзало, президент Національної академії ме-
дичних наук України академік НАМН України 
Віталій Іванович Цимбалюк, президент Наці-
ональної академії педагогічних наук академік 
НАН України і НАПН України Василь Григо-
рович Кремень, президент Національної ака-
демії правових наук України академік НАПрН 
України Олександр Віталійович Петришин 
і віце-президент Національної академії мис-
тецтв України академік НАМ України Віктор 
Дмитрович Сидоренко.

Від імені присутніх на сесії трьох президен-
тів незалежної України до учасників зібрання 
звернувся Президент України в 1991—1994 рр. 
Леонід Макарович Кравчук, від імені Уря-
ду України — Віце-прем’єр-міністр України 

В’ячеслав Анатолійович Кириленко, від імені 
парламенту — перший заступник Голови Комі-
тету Верховної Ради України з питань науки і 
освіти Олександр Володимирович Співаков-
ський.

Про суспільно-політичне життя на межі 
1980-х — 1990-х років та свою участь у дер-
жавотворчих процесах розповіли почесний 
директор Інституту фізики конденсованих 
систем НАН України, Герой України, академік 
НАН України Ігор Рафаїлович Юхновський; 
член Президії НАН України, директор Голов-
ної астрономічної обсерваторії НАН України 
академік НАН України Ярослав Степанович 
Яцків; член Президії НАН України, академік-
секретар Відділення літератури, мови та мис-
тецтвознавства НАН України, директор Інсти-
туту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН Украї-
ни академік НАН України Микола Григорович 
Жулинський.

За матеріалами засідання
підготувала О.О. МЕЛЕЖИК


