
16 ISSN 1027-3239. Visn. Nac. Acad. Nauk Ukr. 2018. (12)

ПОДІЇПОДІЇ

 ІНОЗЕМНІ ГОСТІ ПРИВІТАЛИ 
АКАДЕМІЮ З ЇЇ ЮВІЛЕЄМ
Офіційна зустріч керівництва 
Національної академії наук України 
з іноземними делегаціями, які прибули 
на святкування 100-річчя НАН України

6 грудня 2018 р. у приміщенні Великого конференц-залу НАН України від-
булася офіційна зустріч керівництва Національної академії наук України з 
іноземними делегаціями, які прибули для участі в ювілейній сесії Загальних 
зборів НАН України, присвяченій 100-й річниці від часу заснування НАН 
України.

Напередодні офіційних урочистостей з нагоди 100-річчя від 
часу заснування НАН України, 6 грудня 2018 р. у приміщен-
ні Великого конференц-залу НАН України відбулася офіцій-
на зустріч керівництва Національної академії наук України з 
іноземними делегаціями, які прибули до Києва для участі в 
заходах з відзначення 100-літнього ювілею Академії. Загалом 
у святкових заходах брали участь делегації з 20 країн, 5 міжна-
родних організацій, близько 70 представників окремих провід-
них наукових центрів та установ світу, інші зарубіжні гості.

На зустрічі Національну академію наук України представ-
ляли: 

• перший віце-президент НАН України академік НАН 
України А.Г. Наумовець; 

• віце-президент НАН України академік НАН України 
В.Г. Кошечко; 

• віце-президент НАН України академік НАН України 
С.І. Пирожков; 

• віце-президент НАН України академік НАН України 
А.Г. Загородній; 

• головний вчений секретар НАН України академік НАН 
України В.Л. Богданов. 

На заході були присутні представники іноземних делегацій: 
• Національної академії наук Азербайджану на чолі з її Пре-

зидентом академіком Акіфом Агамехті оглу Алізаде (Akif Aga 
Mehdi oglu Alizade); 
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• Національної академії наук Білорусі на 
чолі з Головою Президії НАН Білорусі, керів-
ником Міжнародної асоціації академій наук, 
академіком Володимиром Григоровичем Гуса-
ковим (Vladimir Gusakov);

• Національної академії наук Республіки 
Казахстан на чолі з її Президентом академіком 
Муратом Журиновичем Журиновим (Murat 
Zhurinov);

• Китайської академії наук на чолі з її Прези-
дентом професором Баєм Чунлі (Bai Chunli);

• Академії наук провінції Гуандун (Китай) 
на чолі з її Президентом професором Ляо Бі-
ном (Liao Bing);

• Академії наук Литви на чолі з її Президен-
том академіком Юрасом Банісом (Jūras Banys);

• Словацької академії наук на чолі з її Пре-
зидентом професором Паволом Шайгаліком 
(Pavol Šajgalik);

• Асоціації європейських академій наук 
(ALLEA) на чолі з її віце-президентом профе-
сором Грехемом Кеєм (Graham Caie);

• Болгарської академії наук на чолі з її віце-
президентом членом-кореспондентом Коста-
дином Ганевим (Kostadin Ganev);

• Національної академії наук Республіки 
Вірменія на чолі з її віце-президентом акаде-
міком Юрієм Гайковичем Шукуряном (Yuri 
Shoukourian);

• В’єтнамської академії наук і технологій на 
чолі з її віце-президентом професором Нгує-
ном Дінхом Конгом (Nguyen Dinh Cong);

• Академії наук Молдови на чолі з її першим 
віце-президентом академіком Іоном Тігінеану 
(Ion Tighineanu);

• Національної академії наук США на чолі 
з директором програм Центральної Європи 
та Євразії професором Гленном Швейцером 
(Glenn Schweitzer);

• Національної академії наук Грузії на чолі 
з членом Президії НАН Грузії академіком 
Георгієм Івановичем Джапаридзе (George Ja-
paridze);

• Німецького дослідницького товариства 
(DFG) на чолі з начальником департаменту 
міжнародного співробітництва доктором Йор-
гом Шнайдером (Jörg Schneider).

Посол КНР в Україні пан Ду Вей, директор департа-
менту політики в галузі науки та розбудови наукової 
бази Секретаріату ЮНЕСКО д-р Пеггі Оті-Боатенг, 
віце-президент ALLEA проф. Грехем Кей

Віце-президент НАН України академік В.Г. Кошеч-
ко, перший віце-президент НАН України академік 
А.Г. Наумовець, головний вчений секретар НАН Укра-
їни академік В.Л. Богданов

Президент Академії наук провінції Гуандун проф. Ляо 
Бін, Президент Китайської академії наук проф. Бай 
Чунлі, Посол КНР в Україні пан Ду Вей
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Участь у засіданні взяли також представни-
ки міжнародних організацій:

• директор департаменту політики в галузі 
науки та розбудови наукової бази Секретаріа-
ту ЮНЕСКО доктор Пеггі Оті-Боатенг (Peggy 
Oti-Boateng);

• генеральний директор Міжнародного інс-
титуту прикладного системного аналізу (IIASA) 
професор Альберт ван Яарсвельд (Albert Van 
Jaarsveld);

• виконавчий директор Міжнародного інс-
титуту зварювання доктор Сесіль Маєр (Cé ci le 
Mayer).

Крім того, на зібранні були присутні поваж-
ні гості: 

• Надзвичайний і Повноважний Посол Ки-
тайської Народної Республіки в Україні пан 
Ду Вей (Du Wei);

• заступник голови Національної комісії 
України у справах ЮНЕСКО, посол з особли-
вих доручень Міністерства закордонних справ 
України Сергій Вікторович Рева;

• директор Університету Альба Нова 
(м. Стокгольм), член Королівської академії 
наук Швеції, професор Матс Ларссон (Mats 
Larsson);

• президент і генеральний директор Пекін-
ського інституту геноміки КНР, академік Ки-
тайської академії наук Хуанмінг Янг (Huan-
ming Yang).

Серед інших гостей, які взяли участь в 
офіційній зустрічі, були також відомі вчені з 
Грузії, Китаю, Німеччини, Польщі, Болгарії, 
Ізраїлю.

На початку засідання учасників зустрічі 
привітав перший віце-президент НАН Украї-
ни академік НАН України Антон Григорович 
Наумовець. Він висловив глибоку вдячність 
іноземним гостям за їх участь у святкуван-
ні 100-ї річниці від часу заснування Націо-
нальної академії наук України: «Ваш візит до 
Києва на офіційні урочисті заходи з нагоди 
ювілею Академії свідчить про значущість цієї 
події не лише для українських учених, а й для 
широких кіл світової наукової громадськості. 
За роки своєї діяльності Академія зарекомен-
дувала себе як один з потужних європейських 

Виконавчий директор Міжнародного інституту зварю-
вання д-р Сесіль Маєр, начальник департаменту між-
народного співробітництва Німецького дослідницького 
товариства (DFG) д-р Йорг Шнайдер, генеральний ди-
ректор Міжнародного інституту прикладного систем-
ного аналізу (IIASA) проф. Альберт ван Яарсвельд

Директор програм Центральної Європи та Євразії На-
ціональної академії наук США проф. Гленн Швейцер, 
віце-президент Болгарської академії наук чл.-кор. 
Костадин Ганев, віце-президент В’єтнамської академії 
наук і технологій проф. Нгуєн Дінх Конг

Президент Національної академії наук Республіки Ка-
захстан акад. Мурат Журинов, Президент Словацької 
академії наук проф. Павол Шайгалік, перший віце-
президент Академії наук Молдови акад. Іон Тігінеану 
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Далі до слова було запрошено директора 
департаменту політики в галузі науки та роз-
будови наукової бази Секретаріату ЮНЕСКО 
доктора Пеггі Оті-Боатенг. Вона відзначила 
плідну співпрацю ЮНЕСКО з Національ-
ною академією наук України, яка триває вже 
не одне десятиліття, і висловивила глибоку 
підтримку розвитку партнерства у таких важ-
ливих напрямах, як підвищення рівня освіти 
населення, захист біосфери і збереження біо-

Президент Академії наук Литви акад. Юрас Баніс, 
віце-президент Академії наук Литви проф. Зенонас 
Дабкевічус, віце-президент Національної академії 
наук Республіки Вірменія акад. Юрій Шукурян

Член Президії Національної академії наук Грузії акад. 
Георгій Джапаридзе, академік-секретар Національної 
академії наук Азербайджану акад. Расім Алігулієв, 
віце-президент Національної академії наук Азербай-
джану акад. Ібрагім Гулієв, Президент Національної 
академії наук Азербайджану акад. Акіф Алізаде

наукових центрів. Засновник і перший пре-
зидент Української академії наук, всесвітньо 
відомий учений Володимир Іванович Вернад-
ський визначив основні засадничі пріоритети 
її діяльності, які й зумовили той факт, що сьо-
годні Академія є вищою науковою організа-
цією в Україні, що здійснює фундаментальні 
та прикладні дослідження з найважливіших 
наукових проблем у галузі природничих, сус-
пільних і гуманітарних наук. 100-річчя НАН 
України є не лише визначною датою в історії 
розвитку науки, ця подія має справді всена-
родне значення. Тому відповідно до Указу 
Президента України святкування ювілею 
Академії відзначається на загальнодержавно-
му рівні, а програма святкувань охоплює ба-
гато різноманітних заходів, які проходять у ці 
дні по всій нашій країні. 

На всіх етапах 100-річної історії Академії 
однією з найважливіших складових її діяль-
ності була міжнародна співпраця. Однак піс-
ля здобуття Україною незалежності поряд 
з піднесенням національної свідомості роль 
міжнародного співробітництва значно зросла. 
З кожним роком наші зв’язки з міжнародними 
науковими центрами розширюються і поглиб-
люються. На сьогодні вже діє понад 130 між-
народних угод, укладених нашою Академією з 
партнерами з більш як 50 країн світу. Остан-
нім часом особливої ваги набула євроінтегра-
ційна діяльність, спрямована на повноцінне 
входження України до європейського науко-
вого простору. Наразі активно розвиваються 
найрізноманітніші форми наукової співпраці: 
організація спільних наукових форумів, про-
ведення спільних конкурсів наукових проек-
тів, обмін ученими, започаткування спільних 
програм стажування науковців».

Академік А.Г. Наумовець також висловив 
упевненість, що участь іноземних делегацій і 
окремих представників провідних світових на-
укових центрів у ювілейних заходах з нагоди 
100-річчя НАН України сприятиме глибшому 
їх ознайомленню з діяльністю та здобутками 
Академії, що в подальшому, безумовно, пози-
тивно вплине на поліпшення взаєморозуміння 
і ефективність розвитку співробітництва.
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різноманіття, охорона матеріальної та нема-
теріальної культурної спадщини, вирішення 
проблем сталого розвитку тощо. Крім того, як 
нагадала пані Оті-Боатенг, про значущий вне-
сок Академії у підтримку ідеалів ЮНЕСКО та 
розширення міжнародного співробітництва у 
науковій, освітній і культурній сфері свідчить 
той факт, що 100-річчя Національної акаде-
мії наук України було внесено до Календаря 
пам’ятних дат, які відзначаються у 2018 р. на 
рівні ЮНЕСКО. 

Віце-президент НАН України акад. А.Г. Загородній, 
Голова Президії Національної академії наук Білорусі 
акад. В.Г. Гусаков, керівник апарату Національної ака-
демії наук Білорусі акад. П.О. Вітязь

Віце-президент НАН України акад. С.І. Пирожков, за-
ступник голови Національної комісії України у спра-
вах ЮНЕСКО Сергій Рева

Від імені Генерального директора Організа-
ції Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і 
культури (ЮНЕСКО) пані Оті-Боатенг пере-
дала Президентові Національної академії наук 
України академіку Борису Євгеновичу Пато-
ну нагороду цієї організації — Золоту медаль 
Аристотеля (UNESCO Aristotle Gold Medal), 
яка вручається йому за «незмінну відданість 
цінностям ЮНЕСКО та сприяння миру й то-
лерантності за допомогою науки».

Президент Китайської академії наук акаде-
мік Бай Чунлі привітав Національну акаде-
мію наук України та її Президента академіка 
Б.Є. Патона зі 100-річним ювілеєм і високо 
оцінив співпрацю Китайської академії наук з 
НАН України, наголосивши на особливо тіс-
них зв’язках у науково-технічній сфері. Він 
запевнив, що Китайська академія наук готова 
й надалі постійно зміцнювати й розширювати 
співпрацю та активізувати обміни з україн-
ською Академією. «Ми бачимо чимало чин-
ників, які, взаємно доповнюючи один одного, 
сприяють подальшому розвитку нашого спів-
робітництва. Ми можемо використовувати їх 
разом для отримання взаємної користі і водно-
час на благо наших держав і народів. Саме таку 
мету — досягти спільних вигід — і ставить за-
пропонована Китаєм ініціатива «Один пояс — 
один шлях», — зазначив академік Бай Чунлі.

Посол КНР в Україні пан Ду Вей висловив 
надію на подальшу співпрацю двох країн у га-
лузі науки і техніки. «Китай і Україна, як дві 
видатні нації, кожна з яких має свої переваги 
в галузі науки і техніки, кожна з яких відіграє 
провідну роль у тій чи іншій сфері, повною мі-
рою можуть розкривати свої сильні сторони, 
поєднувати в єдине ціле свої прагнення і руха-
тися шляхом спільного проведення досліджень 
і розробок, шляхом скоординованого розвитку 
інновацій, використання своїх досягнень та 
поглиблення співробітництва», — підкреслив 
пан посол.

Голова Президії Національної академії наук 
Білорусі, керівник Міжнародної асоціації 
академій наук академік В.Г. Гусаков від імені 
МААН і всієї білоруської наукової спільноти 
поздоровив присутніх зі знаменним ювілеєм 
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Національної академії наук України та її Пре-
зидента академіка Бориса Євгеновича Патона. 
Він наголосив, що українські наукові установи 
традиційно входять до кола найближчих парт-
нерів НАН Білорусі. За довгі роки співробіт-
ництва було налагоджено тісні зв’язки і напра-
цьовано механізми взаємовигідної кооперації. 
«Ми єдині в розумінні того, що економічний 
розвиток наших країн може відбуватися лише 
на основі науки та інноваційних технологій», — 
сказав Голова Президії НАН Білорусі.

Академік В.Г. Гусаков відзначив неоціненну 
роль Бориса Євгеновича Патона у розвитку 
Національної академії наук України як потуж-
ного європейського наукового центру, а також 
його багатолітню плідну працю як керівника 
Міжнародної асоціації академій наук. МААН 
була створена за задумом та за ініціативою Бо-
риса Євгеновича, і вона сповна виконала свою 
місію, об’єднавши у найважчі для науки часи 
після розпаду СРСР усі наукові організації 
країн колишнього Радянського Союзу.

Очільник Національної академії наук Бі-
лорусі висловив упевненість, що українсько-
білоруські відносини і надалі розвиватимуться 
в дусі партнерства, конструктивної співпраці 
та глибокого взаєморозуміння, а НАН Украї-

ни й у подальшому відіграватиме велику роль 
у діяльності МААН, залишаючись її найактив-
нішим членом. 

У виступах інших представників наукових 
і міжнародних організацій, присутніх на офі-
ційній зустрічі керівництва НАН України з 
іноземними делегаціями, пролунали вітання 
зі 100-річним ювілеєм Національної академії 
наук України та її Президента Бориса Євге-
новича Патона, було висловлено задоволення 
активним розвитком взаємовигідного співро-
бітництва з українською Академією, наголо-
шено на бажанні поглиблювати в майбутньому 
двосторонню співпрацю у науковій і технічній 
сфері. Керівники делегацій зачитали вітальні 
листи від вищих посадових осіб їхніх держав та 
офіційні поздоровлення від національних ака-
демій наук, вручили керівництву Національної 
академії наук України державні та академічні 
нагороди, відзнаки і пам’ятні подарунки.

Перший віце-президент НАН України ака-
демік НАН України А.Г. Наумовець вручив 
іноземним гостям пам’ятні відзнаки на честь 
100-річчя Національної академії наук України 
і подякував їм за участь у ювілейних урочис-
тостях.

Олена Мележик


