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 ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ 
ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
17 жовтня  2018 року 

На спільному засіданні Комітету Верховної Ради України з 
питань науки і освіти та Президії Національної академії наук 
України з питання «Національна академія наук України: осно-
вні засади розвитку та державної підтримки» було заслухано 
виступ народного депутата України, першого заступника голо-
ви Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 
Олександра Володимировича Співаковського, а також допо-
віді першого віце-президента НАН України академіка НАН 
України Антона Григоровича Наумовця про основні засади роз-
витку та державної підтримки НАН України; віце-президента 
НАН України академіка НАН України Анатолія Глібовича За-
городнього про розроблення державної стратегії розвитку на-
уки, технології та інноваційної діяльності; народного депутата 
України, заступника голови Комітету з питань науки і освіти, 
голови підкомітету з питань наукової та науково-технічної ді-
яльності Івана Григоровича Кириленка про сучасний стан на-
укової та науково-технічної сфери і заходи з її удосконалення 
(стенограму див. на с. 64). 

Головуючий на спільному засіданні президент НАН України 
академік Б.Є. Патон висловив вдячність членам Комітету Вер-
ховної Ради України з питань науки і освіти за рішення запо-
чаткувати проведення виїзних засідань Комітету для розгляду 
гострих і проблемних питань наукової сфери, підкресливши, 
що тільки належна підтримка науки та інновацій з боку держа-
ви, створення сприятливого інноваційного клімату здатні за-
безпечити виведення країни на високий рівень розвитку.

Академік Б.Є. Патон відзначив як позитивний крок до ви-
рішення проблем наукової сфери прийняття Закону України 
«Про наукову і науково-технічну діяльність», який, зокрема, 
істотно посилив науково-експертні функції Академії. Тіль-
ки минулого року до комітетів Верховної Ради фахівці НАН 
України подали понад 200 експертних висновків. 

Спільне засідання Комітету • 
Верховної Ради України з питань 
науки і освіти та Президії 
Національної академії наук 
України з питання «Національна 
академія наук України: основні 
засади розвитку та державної 
підтримки» (доповідачі — 
перший віце-президент НАН 
України академік НАН України 
А.Г. Наумовець і заступник 
голови Комітету, голова 
підкомітету з питань наукової 
та науково-технічної діяльності 
І.Г. Кириленко)

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• 
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Крім того, президент НАН України наголо-
сив на важливості визначення пріоритетних 
напрямів розвитку науки і техніки. У 2016 р. 
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки 
та відповідні тематичні напрями наукових до-
сліджень і науково-технічних розробок було 
продовжено до 2020 р. без передбачених зако-
нодавством прогнозних досліджень. Для по-
чатку ефективної роботи з формування онов-
лених пріоритетів розвитку науки і техніки на 
наступний період необхідно принаймні скасу-
вати мораторій на створення нових держав-
них цільових наукових і науково-технічних 
програм.

Далі академік НАН України Б.Є. Патон за-
просив до слова народного депутата України, 
першого заступника голови Комітету Вер-
ховної Ради України з питань науки і освіти 
О.В. Співаковського, який високо оцінив роль 
НАН України, яка за 100 років свого існування 
отримала значні наукові результати, здобула 
авторитет у світовій науці та відіграє велику 

роль у науковому вирішенні найважливіших 
проблем держави. Він також висловив пере-
конання, що Україні потрібні серйозні зміни у 
ставленні до науки з боку державної влади. 

Потім учасники засідання заслухали ін-
ших доповідачів та перейшли до обговорення 
їхніх виступів. В обговоренні взяли участь 
академік НАН України Б.Є. Патон, народний 
депутат України, заступник голови Коміте-
ту Верховної Ради України з питань науки і 
освіти, голова підкомітету з питань іннова-
ційної діяльності та інтелектуальної власнос-
ті О.О. Скрипник, народний депутат України, 
голова підкомітету з питань дошкільної, за-
гальної середньої, інклюзивної освіти, а та-
кож забезпечення реалізації права на освіту 
осіб, місцем проживання яких є тимчасово 
окупована територія, територія проведення 
антитерористичної операції та територія на-
селених пунктів на лінії зіткнення, Комітету 
Верховної Ради України з питань науки і осві-
ти Т.Д. Кремінь, народний депутат України, 

Учасники спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Президії Національної 
академії наук України
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член Комітету Верховної Ради України з пи-
тань науки і освіти В.М. Литвин, голова На-
укового комітету Національної ради України 
з питань розвитку науки і технологій, завіду-
вач відділу Інституту загальної та неорганіч-
ної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України 
академік НАН України А.Г. Білоус, академік-
секретар Відділення наук про Землю НАН 
України, директор Інституту геохімії, міне-
ралогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка 
академік НАН України О.М. Пономаренко, 
голова Північно-Східного наукового центру 
НАН України та МОН України, генераль-
ний директор Державної наукової установи 
«Науково-технологічний комплекс «Інсти-
тут монокристалів» НАН України» академік 
НАН України В.П. Семиноженко, голова За-
хідного наукового центру НАН України та 
МОН України, директор Фізико-механічного 
інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України ака-
демік НАН України З.Т. Назарчук, заступ-
ник директора з наукової роботи Інституту 
математики НАН України доктор фізико-
математичних наук О.В. Антонюк, директор 
Головної астрономічної обсерваторії НАН 
України академік НАН України Я.С. Яцків, 
перший віце-президент НАН України ака-
демік НАН України В.П. Горбулін, заступ-
ник міністра освіти і науки України доктор 
фізико-математичних наук М.В. Стріха.

Оцінюючи результати спільного засідання 
Комітету Верховної Ради України з питань нау-
ки і освіти та Національної академії наук Укра-
їни, президент НАН України академік НАН 
України Б.Є. Патон зауважив, що ця зустріч є 
переконливим свідченням обопільного бажан-
ня Академії та Комітету посилити взаємодію з 
удосконалення правових засад функціонуван-
ня і розвитку вітчизняної науково-технічної 
сфери. Плідне і дуже корисне обговорення не 
лише окреслило стан і проблеми діяльності 
Національної академії наук України, а й ви-
явило спільне розуміння необхідності суттєвої 
державної підтримки усієї наукової сфери.

Далі народний депутат України, перший за-
ступник голови Комітету Верховної Ради Укра-
їни з питань науки і освіти, голова підкомітету 

Виступ першого заступника голови Комітету Верхо-
вної Ради України з питань науки і освіти Олександра 
Володимировича Співаковського

Виступ першого віце-президента НАН України акаде-
міка НАН України Антона Григоровича Наумовця

Виступ віце-президента НАН України академіка НАН 
України Анатолія Глібовича Загороднього
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з питань вищої освіти О.В. Співаковський та 
президент Національної академії наук України 
академік НАН України Б.Є. Патон підписали 
Меморандум про співробітництво. Потім Пре-
зидія НАН України ухвалила прийняття від-
повідного спільного рішення Комітету Верхо-
вної Ради України з питань науки і освіти та 
Національної академії наук України.

Завершуючи засідання, академік НАН Укра-
їни Б.Є. Патон висловив упевненість, що така 
співпраця дозволить виробити конструктивні, 
дієві пропозиції щодо розв’язання наболілих 
проблем наукової сфери і реалізувати їх на 

практиці, а також сприятиме створенню зако-
нодавчої бази для проведення ефективної дер-
жавної наукової та науково-технічної політи-
ки, активному залученню вчених Академії до 
розроблення та експертного оцінювання про-
ектів законодавчих актів.

*  *  *
Члени Президії НАН України розглянули 

також низку поточних питань:

• присвоїли звання «Почесний доктор Національ-
ної академії наук України» відомому британському 
біохіміку, лауреату Нобелівської премії у галузі меди-
цини і фізіології (2001 р.), професору серу Полу Нерсу 
(Paul M. Nurse) за вагомий внесок у розвиток науки, 
суспільний прогрес, забезпечення миру, взаєморозу-
міння і співробітництва між народами; 

• погодили кандидатури вчених від Національної 
академії наук України для участі у конкурсі з відбору 
членів Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти;

• оголосили конкурс на заміщення посади директо-
ра Державної наукової установи «Київський академіч-
ний університет»; 

• затвердили оновлений Регламент засідань Пре-
зидії НАН України та Бюро Президії НАН України; 

• визначили термін проведення ювілейного за-
сідання загальних зборів Відділення механіки НАН 
України, присвяченого 100-річчю від дня заснування 
Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України 
та ухвалили заходи з відзначення цієї па м’ят ної дати.

*  *  *
Крім того, Президія НАН України ухвалила 

низку організаційних і кадрових рішень.

Затверджено:
• кандидата геологічних наук Черниш Дарію Сер-

гіївну на посаді ученого секретаря Інституту геохімії, 
мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка 
НАН України.

Відзнакою НАН України «За наукові досягнення» 
нагороджено:

• головного наукового співробітника Інституту 
фізики конденсованих систем НАН України члена-
кореспондента НАН України Головка Мирослава Фе-
доровича за багатолітню плідну працю вченого і педа-
гога та вагомий особистий внесок у розвиток наукових 
досліджень у галузі теоретичної фізики;

• ректора Дніпровського національного універси-
тету імені Олеся Гончара, члена-кореспондента НАН 

Виступ заступника голови Комітету Верховної Ради 
України з питань науки і освіти Івана Григоровича Ки-
риленка

Підписання Меморандуму про співробітництво між 
Національною академією наук України та Комітетом 
Верховної Ради України з питань науки і освіти
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України Полякова Миколу Вікторовича за багатоліт-
ню плідну працю вченого і педагога, активне сприяння 
розвитку процесу інтеграції освіти і науки, вагомий 
особистий внесок у зміцнення науково-технічного по-
тенціалу Придніпров’я та з нагоди 100-річчя від часу 
заснування Університету.

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

• співробітників Дніпровського національного уні-
верситету імені Олеся Гончара — доктора технічних 
наук, професора Дроня Миколу Михайловича; дека-
на факультету, доктора фізико-математичних наук, 
професора, члена-кореспондента НАН України Кі-
сельову Олену Михайлівну — за багатолітню плідну 
працю вченого і педагога, активне сприяння розвитку 
процесу інтеграції освіти і науки, вагомий особистий 
внесок у зміцнення науково-технічного потенціалу 
Придніпров’я та з нагоди 100-річчя від часу заснуван-
ня Університету.

Відзнакою НАН України «За підготовку наукової 
зміни» нагороджено:

• академіка-секретаря Відділення інформатики 
НАН України, директора Інституту програмних сис-
тем НАН України академіка НАН України Андона 
Пилипа Іларіоновича за багатолітню плідну працю 
вченого, педагога і організатора науки та вагомий осо-
бистий внесок у підготовку висококваліфікованих на-
укових кадрів;

• професора Дніпровського національного універ-
ситету імені Олеся Гончара, члена-кореспондента НАН 
України Моторного Віталія Павловича за багатолітню 
плідну працю вченого і педагога, активне сприяння 
розвитку процесу інтеграції освіти і науки, вагомий 
особистий внесок у зміцнення науково-технічного по-
тенціалу Придніпров’я та з нагоди 100-річчя від часу 
заснування Університету.

Подякою НАН України відзначено:
• учасника бойових дій на сході України кавалера 

ордена «За мужність» ІІІ ступеня старшого наукового 
співробітника Інституту технічної теплофізики НАН 

України кандидата технічних наук Назаренка Андрія 
Олеговича з нагоди Дня захисника України;

• трудовий колектив Національного наукового 
центру «Харківський фізико-технічний інститут» за 
визначні творчі здобутки у розвитку науки, техніки 
і технологій у галузі ядерного матеріалознавства, фі-
зики і енергетики, впровадження новітніх розробок 
загальнодержавного значення у цивільні і оборонні 
галузі промисловості та з нагоди 90-річчя від часу за-
снування цієї провідної наукової установи фізичного 
профілю;

• співробітників Дніпровського національного уні-
верситету імені Олеся Гончара — завідувача кафедри, 
доктора фізико-математичних наук, професора Когута 
Петра Ілліча; завідувача кафедри, доктора біологічних 
наук, професора Ушакову Галину Олександрівну — за 
багатолітню плідну працю вченого і педагога, актив-
не сприяння розвитку процесу інтеграції освіти і на-
уки, вагомий особистий внесок у зміцнення науково-
технічного потенціалу Придніпров’я та з нагоди 
100-річчя від часу заснування Університету.

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

• керівника Центру досліджень історико-куль-
тур ної спадщини України Інституту історії України 
НАН України кандидата історичних наук Кота Сер-
гія Івановича за багатолітню плідну наукову працю 
та особистий внесок у дослідження наукових проблем 
пам’яткознавства, охорони та збереження історико-
культурної спадщини;

• завідувача кафедри Дніпровського національно-
го університету імені Олеся Гончара, доктора фізико-
математичних наук, професора Скалозуба Володими-
ра Васильовича за багатолітню плідну працю вченого 
і педагога, активне сприяння розвитку процесу інте-
грації освіти і науки, вагомий особистий внесок у зміц-
нення науково-технічного потенціалу Придніпров’я та 
з нагоди 100-річчя від часу заснування Університету.

За матеріалами засідання
підготувала О.О. Мележик
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