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 ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ 
ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
23 жовтня 2020 року 

Засідання Президії НАН України 23 жовтня 2020 р. відбулося 
у приміщенні Великого конференц-залу НАН України під го-
ловуванням президента НАН України академіка НАН України 
Анатолія Глібовича Загороднього.

*  *  *
Члени Президії HAH України та запрошені заслухали ін-

формацію академіка НАН України А.Г. Загороднього про 
участь представників НАН України в розробленні стратегіч-
них документів у галузі національної безпеки і оборони. Як за-
значив головуючий, Указом Президента України від 14 вересня 
2020 р. № 392 було введено в дію рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 р. «Про Страте-
гію національної безпеки України» та затверджено Стратегію 
національної безпеки України.

З метою забезпечення національних інтересів та гаранту-
вання національної безпеки у Стратегії національної безпеки 
України має бути визначено пріоритети, схарактеризовано по-
точні та прогнозовані загрози, окреслено напрями зовнішньої 
та внутрішньої політики, а також шляхи та завдання реформу-
вання і розвитку сектору оборони і безпеки держави.

Відповідно до згаданого рішення РНБО України «Про 
Стратегію національної безпеки України» державні органи ви-
конавчої влади — відповідальні виконавці у шестимісячний 
строк мають розробити та подати на розгляд РНБО України 
цілу низку стратегічних проєктів, зокрема Стратегію люд-
ського розвитку, Стратегію розвитку оборонно-промислового 
комплексу України, Стратегію економічної безпеки, Стратегію 
біобезпеки та біологічного захисту, Стратегію інформаційної 
безпеки, Стратегію кібербезпеки України, Стратегію зовніш-
ньополітичної діяльності, Стратегію енергетичної безпеки, 
Стратегію екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату, 
Стратегію продовольчої безпеки.

• Про участь представників НАН 
України в розробленні 
стратегічних документів у 
галузі національної безпеки і 
оборони (доповідач — академік 
НАН України А.Г. Загородній)

• Про окремі заходи з 
реформування діяльності 
Національної академії наук 
України (доповідач — академік 
НАН України А.Г. Загородній)

• Про розподіл обов’язків між 
членами Президії НАН України 
(доповідач — академік НАН 
України А.Г. Загородній)

• Про затвердження складу бюро 
секцій Національної академії 
наук України (доповідач — 
академік НАН України 
А.Г. Загородній) 

• Про затвердження заступників 
академіків-секретарів  і складу 
бюро відділень НАН України 
(доповідач — академік НАН 
України А.Г. Загородній)

• 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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Рада національної безпеки і оборони Украї-
ни як координуючий та контролюючий орган 
з розроблення і виконання цих стратегій звер-
нулася до НАН України з пропозицією залу-
чити своїх провідних науковців до підготовки 
зазначених вище проєктів та ввести фахівців 
Академії до складу відповідних міжвідомчих 
робочих груп з розроблення стратегій. 

Президія НАН України розглянула і затвер-
дила перелік осіб, відповідальних за участь 
Академії в розробленні відповідних стратегій, 
зокрема:

• перший віцепрезидент НАН України ака-
демік НАН України В.П. Горбулін — Стратегія 
розвитку оборонно-промислового комплексу 
України;

• віцепрезидент НАН України академік 
НАН України В.Л. Богданов — Стратегія 
енергетичної безпеки і Стратегія кібербезпеки 
України; 

• віцепрезидент НАН України академік 
НАН України В.Г. Кошечко — Стратегія еко-
логічної безпеки та адаптації до зміни клімату 
і Стратегія продовольчої безпеки;

• віцепрезидент НАН України академік 
НАН України С.І. Пирожков — Стратегія люд-
ського розвитку, Стратегія зовнішньополітич-
ної діяльності;

• віцепрезидент НАН України член-ко рес-
пондент НАН України О.О. Рафальський — 
Стратегія інформаційної безпеки;

• академік-секретар Відділення економіки 
НАН України академік НАН України Е.М. Лі-
банова — Стратегія економічної безпеки;

• в.о. академіка-секретаря Відділення біохімії, 
фізіології і молекулярної біології НАН Украї-
ни академік НАН України С.В. Комісаренко — 
Стратегія біобезпеки та біологічного захисту.

Серед затверджених кандидатур, пропоно-
ваних до складу міжвідомчих робочих груп з 
розроблення зазначених стратегій, — провід-
ні фахівці з різних профільних установ НАН 
України. 

Відповідальним особам доручено забезпе-
чити подання державним органам — відпові-
дальним виконавцям з розроблення стратегій 
пропозицій НАН України щодо проєктів цих 
стратегій.
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*  *  *
Далі члени Президії НАН України заслу-

хали питання про окремі заходи з реформу-
вання діяльності Національної академії наук 
України. Академік НАН України А.Г. Загоро-
дній підкреслив, що останніми роками було 
проведено великий обсяг роботи з удоскона-
лення діяльності Академії, зокрема посилено 
демократичні засади академічного устрою, за-
проваджено систему оцінювання ефективнос-
ті діяльності наукових установ, за результата-
ми якого проведено оптимізацію їх мережі та 
внутрішньої структури, започатковано нову 
модель фінансування пріоритетних наукових 
напрямів, яка ґрунтується на конкурсних заса-
дах та дозволяє здійснювати адресну підтрим-
ку наукових колективів, розширено форми та 
збільшено обсяги підтримки молодих учених.

Вагомим поштовхом для активізації роботи 
з реформування діяльності Академії стали по-
станови Президії НАН України від 20.11.2019 
№ 286 «Щодо подальшого реформування НАН 
України з метою підвищення ефективності її 
діяльності» та від 15.01.2020 № 8 «Щодо по-

дальшого розвитку нормативно-правового за-
безпечення наукової сфери та вдосконалення 
структури управління в НАН України». Так, 
наприкінці минулого року було створено ро-
бочі групи НАН України з підготовки пропо-
зицій щодо розвитку наукової сфери України 
та з моніторингу законодавства України у на-
уковій, науково-технічній та інноваційній сфе-
рах. У короткі строки вони підготували пропо-
зиції щодо удосконалення системи управління 
в Академії та розвитку нормативно-правового 
забезпечення наукової сфери. Крім того, було 
прийнято рішення щодо створення Науково-
технічної ради НАН України та науково-ко-
ординаційних рад секцій НАН України. Най-
головнішими завданнями цих рад є залучення 
Академії до розв’язання актуальних науково-
технічних проблем у різних галузях економі-
ки і соціальної сфери, сприяння прискоренню 
процесу впровадження наукових розробок 
академічних установ, а також вирішення пи-
тань, пов’язаних з інтенсифікацією розвитку 
міждисциплінарних досліджень у відповідних 
наукових напрямах.
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Разом з тим, подальше реформування діяль-
ності НАН України є надзвичайно важливою 
вимогою сьогодення та потребує системних, 
обґрунтованих і конкретних заходів, спрямо-
ваних, зокрема, на вдосконалення структури 
Академії та мережі її установ, концентрацію 
наявних фінансових, матеріально-технічних і 
кадрових ресурсів на дійсно актуальних і важ-
ливих напрямах досліджень і розробок, по-
силення адресної підтримки наукової молоді, 
насамперед молодіжних лабораторій і груп, 
інтеграцію вчених НАН України у світове на-
укове співтовариство, ефективне використан-
ня майнового комплексу Академії.

Президія НАН України визначила такі стра-
тегічно важливі напрями подальшого рефор-
мування діяльності Академії:

• продовжити роботу з виваженої й обґрун-
тованої оптимізації мережі наукових установ 
та їх внутрішньої структури з урахуванням ре-
зультатів державної атестації та внутрішнього 
оцінювання ефективності діяльності наукових 
установ, а також з реорганізації підприємств 
дослідно-виробничої бази та інших суб’єктів 
господарювання Академії з метою розвитку ін-

новаційної інфраструктури. Перейти до ново-
го етапу оцінювання ефективності діяльності 
наукових установ за методикою, що відповідає 
європейським практикам. Протягом І кварта-
лу 2021 р. секції спільно з відділеннями НАН 
України мають підготувати пропозиції щодо 
внесення змін до структури Академії, зокре-
ма стосовно кількості та назв відділень НАН 
України;

• провести повну інвентаризацію матеріаль-
но-технічної бази та земельних ділянок уста-
нов Академії з метою забезпечення ефективно-
го використання майнового комплексу НАН 
України. Потрібно визначити об’єкти нерухо-
мості та земельні ділянки, які тривалий час 
не використовуються, та підготувати і подати 
на розгляд Президії НАН України пропозиції 
щодо перепрофілювання деяких з них, переда-
чі їх іншим науковим установам Академії або 
створення на їх базі академічних інноваційних 
структур;

• розглянути питання щодо вдосконалення 
принципів розподілу базового бюджетного фі-
нансування наукових установ, які враховували 
б результати оцінювання ефективності їхньої 
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діяльності та державної атестації, особливості 
інфраструктури установ, а також пропозиції 
наукової спільноти;

• активізувати роботу із залучення до Ака-
демії наукової молоді, створення та вдоско-
налення нових форм підтримки талановитих 
молодих учених (розширення мережі моло-
діжних дослідницьких лабораторій, започат-
кування нових програм забезпечення молоді 
житлом тощо), вирішення соціальних проблем 
співробітників НАН України;

• ширше використовувати можливості між-
народної співпраці, насамперед інтеграції до 
Європейського дослідницького простору. За-
безпечити фінансову підтримку наукових ко-
лективів, які беруть участь у конкурсах між-
народних проєктів та здійснюють дослідження 
з використанням міжнародних дослідницьких 
інфраструктур; спрямувати зусилля на по-
дальшу інтеграцію науки і освіти, розвиток 
Київського академічного університету;

• посилити розвиток інноваційної інфра-
структури, підтримати ініціативи зі створення 
наукового парку «АкадемСіті»;

• вжити заходів, спрямованих на налаго-
дження системної комунікації з керівництвом 
вищих органів державної влади, поглиблення 
взаємної довіри між науковою спільнотою і 
громадськістю, формування позитивного імі-
джу Академії та піднесення престижу професії 
науковця у суспільстві.

З метою координації та контролю за реа-
лізацією заходів з реформування Академії, 
розроблення та узагальнення додаткових про-
позицій щодо цього питання Президія НАН 
України прийняла рішення про створення 
Координаційної ради з питань реформування 
НАН України під головуванням президента 
НАН України академіка НАН України А.Г. За-
городнього та затвердила її склад. Крім того, 
для ефективної реалізації зазначених заходів 
та з огляду на поточну ситуацію постає необ-
хідність у внесенні певних змін і доповнень до 
Статуту НАН України. Президія НАН Украї-
ни затвердила оновлений склад Комісії з під-
готовки нової редакції Статуту НАН України і 
доручила їй підготувати та в І кварталі 2021 р. 
подати на розгляд Президії НАН України 
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пропозиції щодо змін і доповнень до Статуту 
НАН України для подальшого винесення цьо-
го питання на чергову сесію Загальних збо-
рів НАН України. Комісію очолив президент 
НАН України академік НАН України А.Г. За-
городній.

*  *  *
Потім учасники засідання розглянули пи-

тання про розподіл обов’язків між членами 
Президії НАН України, затвердивши їх від-
повідною постановою і доручивши Науково-
організаційному відділу Президії НАН Укра-
їни забезпечити внесення відповідних змін до 
складу рад, комісій та інших дорадчо-консуль-
тативних органів НАН України.

*  *  *
Далі Президія НАН України, відповідно 

до п. 9 Положення про Секцію Національної 
академії наук України (постанова Президії 
НАН України від 14.09.2016 № 182), затверди-
ла склади бюро секцій Національної академії 
наук України.

Секція фізико-технічних і математичних 
наук НАН України (голова Секції — віцепре-
зидент НАН України академік НАН України 
В.Л. Богданов). Заступниками голови Секції 
затверджено академіка-секретаря Відділення 
фізики і астрономії НАН України академіка 
НАН України В.М. Локтєва і академіка-се-
кретаря Відділення фізико-технічних проблем 

матеріалознавства НАН України академіка 
НАН України І.В. Крівцуна; членами Бюро 
Секції — академіка-секретаря Відділення ма-
тематики НАН України академіка НАН Укра-
їни А.М. Самойленка, академіка-секретаря 
Відділення інформатики НАН України члена-
кореспондента НАН України О.М. Хіміча, ака-
деміка-секретаря Відділення механіки НАН 
України академіка НАН України А.Ф. Була-
та, академіка-секретаря Відділення наук про 
Землю НАН України академіка НАН Укра-
їни О.М. Пономаренка, академіка-секретаря 
Відділення фізико-технічних проблем енер-
гетики НАН України академіка НАН Украї-
ни О.В. Кириленка, академіка-секретаря Від-
ділення ядерної фізики та енергетики НАН 
України академіка НАН України М.Ф. Шуль-
гу, академіка НАН України Р.М. Кушніра, 
академіка НАН України А.Г. Наумовця, ака-
деміка НАН України В.В. Харченка; ученим 
секретарем Секції — кандидата технічних наук 
І.А. Мальчевського.

Секція хімічних і біологічних наук НАН 
України (голова Секції — віцепрезидент НАН 
України академік НАН України В.Г. Кошеч-
ко). Заступником голови Секції затверджено 
академіка-секретаря Відділення загальної біо-
логії НАН України академіка НАН України 
В.Г. Радченка; членами Бюро Секції — акаде-
міка-секретаря Відділення хімії НАН України 
академіка НАН України М.Т. Картеля, акаде-
міка НАН України С.В. Комісаренка, акаде-
міка НАН України В.В. Моргуна, академіка 
НАН України М.С. Веселовського; ученим се-
кретарем Секції — кандидата біологічних наук 
Є.В. Рутьяна.

Секція суспільних і гуманітарних наук НАН 
України (голова Секції — віцепрезидент НАН 
України академік НАН України С.І. Пирож-
ков). Заступником голови Секції затвердже-
но академіка-секретаря Відділення еконо-
міки НАН України академіка НАН України 
Е.М. Лібанову; членами Бюро Секції — віце-
президента НАН України члена-кореспонден-
та НАН України О.О. Рафальського, академі-
ка-секретаря Відділення історії, філософії та 
права НАН України академіка НАН України 
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В.А. Смолія, академіка-секретаря Відділення 
літератури, мови та мистецтвознавства НАН 
України академіка НАН України Г.А. Скрип-
ник, академіка НАН України О.Л. Копиленка, 
академіка НАН України М.Г. Жулинського, 
члена-кореспондента НАН України В.А. Усти-
менка; ученим секретарем Секції — кандидата 
політичних наук С.В. Стоєцького.

*  *  *
Далі Президія НАН України, відповідно до 

п. 14 Положення про Відділення НАН Украї-
ни, затвердила заступників академіків-секре-
тарів і склади бюро відділень НАН України.

Відділення математики НАН України. За-
ступниками академіка-секретаря Відділен-
ня затверджено академіка НАН України 
Є.Я. Хруслова, члена-кореспондента НАН 
України А.Г. Нікітіна і доктора фізико-матема-
тичних наук В.О. Пелиха; членами Бюро Від-
ділення — академіків НАН України В.Л. Ма-
карова, Р.М. Кушніра, М.О. Перестюка, членів-
кореспондентів НАН України І.І. Скрипніка, 
О.М. Тимоху, Г.М. Фельдмана, доктора техніч-
них наук Я.Д. П’янила, докторів фізико-мате-
матичних наук О.В. Антонюк і О.Л. Зуєва. 

Відділення інформатики НАН України. За-
ступниками академіка-секретаря Відділення 
затверджено академіків НАН України В.К. За-
діраку і М.Ю. Ільченка та члена-кореспон-
дента НАН України А.А. Крючина; членами 
Бюро Відділення — академіків НАН Украї-
ни П.І. Андона, М.З. Згуровського, В.В. Пе-
трова, І.В. Сергієнка, членів-кореспондентів 
НАН України А.В. Анісімова, В.І. Гриценка, 
О.П. Федорова, А.І. Шевченка, а також докто-
ра фізико-математичних наук П.О. Касьянова.

Відділення механіки НАН України. Заступ-
никами академіка-секретаря Відділення за-
тверджено академіка НАН України В.В. Хар-
ченка та членів-кореспондентів НАН України 
Г.О. Воропаєва і О.П. Круковського; членами 
Бюро Відділення — академіків НАН України 
В.Т. Грінченка, О.М. Гузя і О.В. Дегтярева, чле-
нів-кореспондентів НАН України М.І. Боби-
ря, О.В. Пилипенка, В.М. Назаренка, В.І. Ти-
мо шенка і О.В. Шимановського, а також док-

торів технічних наук В.О. Дзензерського та 
А.П. Зіньковського.

Відділення фізики і астрономії НАН України. 
Заступниками академіка-секретаря Відділен-
ня затверджено членів-кореспондентів НАН 
України В.В. Захаренка, А.М. Негрійка і док-
тора фізико-математичних наук Г.М. Гомонай; 
членами Бюро Відділення — академіків НАН 
України П.М. Мележика і І.М. Мриглода, чле-
нів-кореспондентів НАН України М.В. Бон-
даря, М.І. Лихоліта і В.А. Татаренка, докто-
рів фізико-математичних наук І.Б. Вавилову, 
Ю.І. Горобця, В.І. Засенка і Ю.Г. Найдюка.

Відділення наук про Землю НАН України. 
Заступниками академіка-секретаря Відділен-
ня затверджено членів-кореспондентів НАН 
України О.В. Кендзеру, В.І. Осадчого, С.Б. Ше-
хунову; членами Бюро Відділення — акаде-
міків НАН України П.Ф. Гожика, В.І. Ляль-
ка, А.О. Морозова, М.І. Павлюка, Л.Г. Ру-
денка, В.І. Старостенка, В.М. Шестопалова і 
Є.Ф. Шнюкова, членів-кореспондентів НАН 
України В.О. Ємельянова, В.Ю. Максимчука, 
М.О. Попова, А.Г. Шапаря і О.А. Щипцова, а та-
кож доктора географічних наук Є.О. Маруняк.

Відділення фізико-технічних проблем ма-
теріалознавства НАН України. Заступниками 
академіка-секретаря Відділення затвердже-
но академіка НАН України В.З. Туркевича і 
члена-кореспондента НАН України А.В. Ра-
гулю; членами Бюро Відділення — академіків 
НАН України Л.І. Анатичука, Б.В. Гриньова, 
Л.М. Лобанова, З.Т. Назарчука, В.П. Семино-



72 ISSN 1027-3239. Visn. Nac. Acad. Nauk Ukr. 2020. (10)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ

женка, Ю.М. Солоніна і С.О. Фірстова, членів-
кореспондентів НАН України О.І. Вовченка, 
А.В. Нарівського, В.Д. Познякова і І.М. При-
тулу, а також доктора технічних наук  О.І. Ба-
баченка.

Відділення фізико-технічних проблем енерге-
тики НАН України. Заступниками академіка-
секретаря Відділення затверджено академіка 
НАН України М.М. Кулика, членів-кореспон-
дентів НАН України А.Ф. Жаркіна і А.В. Руса-
нова; членами Бюро Відділення — академіків 
НАН України Б.І. Бондаренка, Ю.Ф. Снєжкі-
на і Б.С. Стогнія, членів-кореспондентів НАН 
України С.О. Кудрю, В.В. Мохора, А.В. Носов-
ського і В.Ю. Розова, а також доктора техніч-
них наук Н.І. Дунаєвську.

Відділення ядерної фізики та енергетики 
НАН України. Заступниками академіка-секре-
таря Відділення затверджено членів-кореспон-
дентів НАН України В.М. Воєводіна, Ю.Л. За-
булонова, В.Ф. Клепікова і В.І. Слісенка; 
членами Бюро Відділення — академіків НАН 
України М.О. Азарєнкова, О.С. Бакая, Л.А. Бу-
лавіна, В.Ю. Сторіжка, членів-кореспондентів 
НАН України І.Є. Гаркушу, В.Ю. Денисова, 
Ю.В. Слюсаренка.

Відділення хімії НАН України. Заступниками 
академіка-секретаря Відділення затверджено 
академіків НАН України А.Г. Білоуса і В.І. Каль-
ченка; членами Бюро Відділення — академіків 
НАН України С.А. Андронаті, В.В. Гончарука, 
М.Т. Картеля, В.Г. Кошечка, В.В. Павліщука, 
А.Ф. Попова, В.Д. Походенка, членів-корес-
пондентів НАН України В.В. Брея, А.І. Вовка, 
В.І. Пехньо, докторів хімічних наук О.О. Бров-
ка, С.О. Кириллова, В.А. Прокопенка.

Відділення загальної біології НАН України. 
Заступниками академіка-секретаря Відді-
лення затверджено академіка НАН України 
І.Г. Ємельянова, членів-кореспондентів НАН 
України С.О. Афанасьєва, С.Я. Коця; члена-
ми Бюро Відділення — академіків НАН Укра-
їни Я.Б. Блюма, Я.П. Дідуха, В.В. Моргуна, 
О.В. Романенка, членів-кореспондентів НАН 
України І.А. Акімова, Н.В. Заіменко, М.В. Ку-
чука, С.Л. Мосякіна, а також доктора біологіч-
них наук Г.Г. Мінічеву.

Відділення економіки НАН України. Заступ-
ником академіка-секретаря Відділення за-
тверджено члена-кореспондента НАН Укра-
їни В.А. Устименка; членами Бюро Відділен-
ня — академіків НАН України О.М. Алимова, 
О.І. Амошу, Б.В. Буркинського, В.М. Гейця, 
Б.М. Данилишина, С.І. Пирожкова, членів-ко-
респондентів НАН України В.Д. Базилевича, 
А.І. Даниленка, Т.І. Єфименко, М.О. Кизима, 
С.О. Корабліна, О.В. Макарову, І.Г. Манцурова, 
О.Г. Осауленка, В.К. Симоненка, докторів еко-
номічних наук В.С. Кравціва і М.А. Хвесика.

Відділення історії, філософії та права НАН 
України. Заступниками академіка-секретаря 
Відділення затверджено академіка НАН Укра-
їни А.Є. Конверського і члена-кореспондента 
НАН України Г.В. Боряка; членами Бюро Від-
ділення — академіків НАН України В.М. Во-
рону, О.С. Онищенка і Ю.С. Шемшученка, 
членів-кореспондентів НАН України Л.А. Ду-
бровіну, А.М. Єрмоленка, А.І. Кудряченка, 
О.О. Рафальського, В.П. Чабая, докторів істо-
ричних наук І.Я. Соляра і Г.В. Папакіна, кан-
дидатів філологічних наук О.В. Богомолова і 
М.Г. Железняка, кандидата юридичних наук 
Ю.Л. Бошицького, кандидата педагогічних 
наук В.В. Ферштея.

Відділення літератури, мови та мистецт-
во знавства НАН України. Заступниками 
академіка-секретаря Відділення затвердже-
но академіків НАН України С.П. Павлюка і 
В.А. Широкова, члена-кореспондента НАН 
України Т.І. Гундорову; членами Бюро Відді-
лення — академіків НАН України М.Г. Жулин-
ського і Г.П. Півторака, членів-кореспондентів 
НАН України С.Я. Єрмоленко, А.П. Загніт-
ка, Л.Г. Мушкетик, Є.К. Нахліка, Р.П. Ради-
шевського, М.М. Сулиму, О.О. Тараненка, 
Л.І. Шевченко, а також докторів філологічних 
наук Б.М. Ажнюка і П.Ю. Гриценка.

*  *  *
Члени Президії НАН України розглянули 

також низку поточних питань:

• заслухали результати атестації молодих вчених — 
стипендіатів Президента України та затвердили спи-
сок молодих вчених НАН України, які успішно про-
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йшли атестацію або стали переможцями конкурсу на 
здобуття стипендій Президента України для молодих 
вчених;

• затвердили оновлений склад Експертної ради з 
питань оцінювання тем фундаментальних науково-до-
слідних робіт при Національній академії наук України;

• розглянули питання про голів дорадчих консуль-
тативних органів при Президії НАН України;

• ухвалили за поданням академіків-секретарів від-
ділень НАН України призначення вчених секретарів 
відділень НАН України на строк повноважень акаде-
міків-секретарів відповідних відділень НАН України;

• оголосили конкурс на заміщення посади директо-
ра Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашка-
рьова НАН України;

• постановили з метою вшанування пам’яті все-
світньо відомого вченого Георгія Антоновича Гамова та 
зважаючи на його величезний загальновизнаний вне-
сок у розвиток теоретичної фізики заснувати премію 
імені Г.А. Гамова НАН України, яка присуджувати-
меться за видатні наукові роботи в галузі астрофізики 
і космології по Відділенню фізики і астрономії НАН 
України починаючи з 2021 р. один раз на чотири роки;

• розглянули клопотання Інституту держави і 
права ім. В.М. Корецького НАН України і погодили 
подання про нагородження Почесною грамотою Ка-
бінету Міністрів України провідного наукового спів-
робітника Інституту Віктора Івановича Акуленка за 
багаторічну самовіддану працю вченого-правознав-
ця, педагога, письменника і журналіста, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток юридичної науки, визначні 
здобутки у розробленні концепцій правової охорони 
культурних цінностей, підготовку висококваліфікова-
них наукових кадрів; 

• погодили рішення Бюро Відділення загальної біо-
логії НАН України про початок процедури припинення 
діяльності Донецького ботанічного саду НАН України, 
розташованого за адресою м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 
16-А, шляхом реорганізації установи — приєднання її до 
Криворізького ботанічного саду НАН України;

• затвердили новий склад редакційної колегії за-
гальноакадемічного журналу «Вісник Національної 
академії наук України» та журналу «Доповіді Націо-
нальної академії наук України» у зв’язку зі зміненням 
складу Президії НАН України;

• прийняли рішення про видання в серії «Біобі-
бліографія вчених України» книги «Вадим Іванович 
Лялько» у зв’язку з його 90-річчям та враховуючи 
вагомий особистий внесок академіка НАН України 
В.І. Лялька у розвиток гідрогеології, екології та дис-
танційного зондування Землі;

• ухвалили рішення про припинення випуску 
«Збірника наукових праць Інституту проблем моде-
лювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України»;

• затвердили головним редактором журналу «Тео-
ретична й експериментальна хімія» віцепрезидента 
НАН України академіка НАН України Вячеслава 
Григоровича Кошечка, увільнивши від виконання 
обов’язків головного редактора цього журналу акаде-
міка НАН України В.Д. Походенка;

• заслухали інформацію віцепрезидента НАН Ук-
раї ни академіка НАН України Вячеслава Леонідовича 
Богданова про перспективи фінансування НАН Укра-
їни у 2021 р.

*  *  *
Крім того, Президія НАН України ухвалила 

низку організаційних і кадрових рішень.
Призначено:
• радника Президії НАН України академіка НАН 

України Жулинського Миколу Григоровича головою 
Комітету наукової термінології при Президії НАН 
України; 

• віцепрезидента НАН України академіка НАН 
України Кошечка Вячеслава Григоровича головою 
Комісії НАН України з розробки наукової спадщини 
академіка В.І. Вернадського; 

• радника Президії НАН України академіка НАН 
України Онищенка Олексія Семеновича першим за-
ступником голови Комісії НАН України з розробки 
наукової спадщини академіка В.І. Вернадського;

• члена Президії НАН України академіка НАН 
України Наумовця Антона Григоровича головою 
Комісії при Президії НАН України із захисту науки, 
протидії псевдонауці та фальсифікації наукових до-
сліджень;

• академіка-секретаря Відділення загальної біоло-
гії НАН України академіка НАН України Радченка 
Володимира Григоровича головою Комісії НАН Укра-
їни з інтеграції до Європейського дослідницького про-
стору;

• академіка НАН України Назарчука Зіновія Те-
одоровича на посаду директора Фізико-механічного 
інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України;

• академіка НАН України Сергієнка Івана Васи-
льовича на посаду директора Інституту кібернетики 
ім. В.М. Глушкова НАН України;

• кандидата фізико-математичних наук Мамілова 
Сергія Олександровича на посаду директора Інсти-
туту прикладних проблем фізики і біофізики НАН 
України;

• доктора фізико-математичних наук, профе-
сора Мельника Віктора Павловича виконувачем 
обов’язків директора Інституту фізики напівпровідни-
ків ім. В.Є. Лашкарьова НАН України;

• академіка НАН України Туркевича Володимира 
Зіновійовича на посаду директора Інституту надтвер-
дих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України;
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• члена-кореспондента НАН України Притулу Іго-
ря Михайловича на посаду директора Інституту моно-
кристалів НАН України;

• члена-кореспондента НАН України Кучука Ми-
колу Вікторовича на посаду директора Інституту клі-
тинної біології та генетичної інженерії НАН України;

• академіка НАН України Блюма Ярослава Бори-
совича на посаду директора Державної установи «Ін-
ститут харчової біотехнології та геноміки Національ-
ної академії наук України»;

• академіка НАН України Ємельянова Ігоря Геор-
гійовича на посаду директора Національного науко-
во-природничого музею Національної академії наук 
України;

• доктора біологічних наук Мінічеву Галину Григо-
рівну директором Державної установи «Інститут мор-
ської біології НАН України»;

• доктора біологічних наук Данилика Івана Мико-
лайовича на посаду директора Інституту екології Кар-
пат НАН України;

• члена-кореспондента НАН України Устименка 
Володимира Анатолійовича на посаду директора Дер-
жавної установи «Інститут економіко-правових дослі-
джень ім. В.К. Мамутова НАН України»;

• доктора історичних наук Папакіна Георгія Во-
лодимировича на посаду директора Інституту україн-
ської археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушев-
ського НАН України;

• доктора філософських наук Рижка Володимира 
Антоновича на посаду директора Центру гуманітарної 
освіти НАН України;

• кандидата технічних наук Кобріна Петра Петро-
вича на посаду вченого секретаря Відділення матема-
тики НАН України;

• кандидата історичних наук Гороховатську Ольгу 
Ярославну на посаду вченого секретаря Відділення ін-
форматики НАН України; 

• кандидата технічних наук Задворного Євгенія 
Олександровича на посаду вченого секретаря Відді-
лення механіки НАН України; 

• кандидата фізико-математичних наук Бондарен-
ка Юрія Олександровича на посаду вченого секретаря 
Відділення фізики і астрономії НАН України; 

• кандидата геолого-мінералогічних наук Луціва 
Ярослава Климовича на посаду вченого секретаря 
Відділення наук про Землю НАН України; 

• кандидата технічних наук Лажевську Ольгу Ві-
кторівну на посаду вченого секретаря Відділення 
фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН 
України; 

• кандидата технічних наук Тітка Владислава 
Олексійовича на посаду вченого секретаря Відділення 
фізико-технічних проблем енергетики НАН України; 

• кандидата хімічних наук Кочешева Ігоря Олек-
сандровича на посаду вченого секретаря Відділення 
ядерної фізики та енергетики НАН України; 

• кандидата біологічних наук Дзюбу Оксану Іва-
нівну на посаду вченого секретаря Відділення хімії 
НАН України; 

• кандидата біологічних наук Приваліхіна Сергія 
Миколайовича на посаду вченого секретаря Відділен-
ня загальної біології НАН України; 

• кандидата економічних наук Князєва Святосла-
ва Ігоровича на посаду вченого секретаря Відділення 
економіки НАН України; 

• кандидата наук із соціальних комунікацій Мат-
війчук Ларису Олександрівну на посаду вченого се-
кретаря Відділення історії, філософії та права НАН 
України; 

• кандидата філологічних наук Буркута Костянти-
на Станіславовича на посаду вченого секретаря Від-
ділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН 
України.

Затверджено:
• кандидата політичних наук Деменка Олександра 

Федоровича на посаді ученого секретаря Державної 
установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Погоджено призначення:
• доктора технічних наук Шелестова Андрія Юрі-

йовича на посаду головного наукового співробітни-
ка Інституту космічних досліджень НАН України та 
ДКА України;

• доктора технічних наук Бабій Катерини Василів-
ни на посаду завідувача відділу геомеханічних основ 
технологій відкритої розробки родовищ Інституту гео-
технічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України;

• кандидата технічних наук Гончарової Ольги Ми-
колаївни на посаду завідувача відділу проблем праці 
та екології у зварювальному виробництві Інституту 
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України;

• доктора технічних наук Смирнова Олексія Ми-
колайовича на посаду завідувача відділу магнітної гід-
родинаміки Фізико-технологічного інституту металів 
та сплавів НАН України;

• доктора технічних наук Почапського Євгена Пе-
тровича на посаду завідувача відділу акустичних ме-
тодів та засобів технічної діагностики Фізико-механіч-
ного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України;

• доктора технічних наук Корнія Сергія Андрі-
йовича на посаду завідувача відділу корозії та проти-
корозійного захисту Фізико-механічного інституту 
ім. Г.В. Карпенка НАН України;

• доктора технічних наук Звірко Ольги Іванівни на 
посаду завідувача відділу діагностики корозійно-вод-
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невої деградації матеріалів Фізико-механічного інсти-
туту ім. Г.В. Карпенка НАН України;

• доктора технічних наук Вороняка Тараса Іва-
новича на посаду завідувача відділу теорії хвильових 
процесів та оптичних систем діагностики Фізико-ме-
ханічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України;

• доктора технічних наук Юзефовича Романа 
Михайловича на посаду завідувача відділу методів 
та засобів відбору та обробки діагностичних сигналів 
Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН 
України;

• доктора біологічних наук Демченка Віктора 
Олексійовича на посаду завідувача відділу екологіч-
ної інтеграції біоциклів Державної установи «Інститут 
морської біології НАН України».

Відзнакою НАН України «За наукові досягнення» 
нагороджено:

• директора Інституту прикладної фізики НАН 
України академіка НАН України Сторіжка Володи-
мира Юхимовича за багатолітню невтомну працю 
вченого і організатора наукових досліджень у галузі 
експериментальної ядерної фізики низьких і середніх 
енергій та вагомі творчі здобутки у впровадженні уні-
кальних розробок для високотехнологічних галузей 
атомної енергетики і мікроелектроніки;

• завідувача відділу Інституту електрозварювання 
ім. Є.О. Патона НАН України члена-кореспондента 
НАН України Шаповалова Віктора Олександровича 
за багатолітню плідну наукову, науково-організаційну 
і педагогічну працю, вагомий особистий внесок у ство-
рення технології вирощування крупних монокриста-
лів вольфраму і молібдену та застосування адитивних 
технологій у плазмово-шлаковій металургії;

• завідувача відділу Інституту проблем машинобу-
дування ім. А.М. Підгорного НАН України члена-ко-
респондента НАН України Тареліна Анатолія Олексі-
йовича за багатолітню невтомну плідну працю вченого 
у галузі енергомашинобудування та вагомий особис-
тий внесок у розвиток теорії та інженерної практики 
проєктування проточних частин турбомашин;

• директора Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Ов-
чаренка НАН України доктора технічних наук Про-
копенка Віталія Анатолійовича за багатолітню плідну 
працю вченого і організатора наукових досліджень, 
вагомі творчі здобутки та особистий внесок у розро-
блення технологій створення нанорозмірних систем 
і функціональних матеріалів технічного й медичного 
призначення;

• директора Національного ботанічного саду 
ім. М.М. Гришка НАН України члена-кореспондента 
НАН України Заіменко Наталію Василівну за бага-
толітню плідну працю, активну просвітницьку діяль-
ність та популяризацію наукових досягнень природо-

знавців України, особисті творчі здобутки у розвитку 
інтродукції, акліматизації та селекції рослин, дендро-
логії та паркознавства, а також з нагоди 85-річчя від 
часу заснування установи;

• проректора з науково-педагогічної роботи Хар-
ківського національного університету будівництва та 
архітектури доктора технічних наук, професора Гон-
чаренка Дмитра Федоровича за багатолітню плідну 
працю на науковій і педагогічній ниві, визначний осо-
бистий внесок у розроблення науково обґрунтованих 
технологій ремонту і відновлення міських інженерних 
систем життєзабезпечення та з нагоди 90-річчя від 
часу заснування університету;

• завідувача відділу Державної установи «Інститут 
технічних проблем магнетизму НАН України» докто-
ра технічних наук Кузнецова Бориса Івановича за ба-
гатолітню плідну наукову, науково-організаційну пра-
цю, особисті творчі здобутки у розвитку досліджень 
магнітних матеріалів та з нагоди 50-річчя від часу за-
початкування дослідних робіт у галузі технічних про-
блем магнетизму в Україні;

• співробітників Національного технічного уні-
верситету «Харківський політехнічний інститут» — 
ректора, члена-кореспондента НАН України Сокола 
Євгена Івановича; почесного ректора, члена-корес-
пондента НАН України Товажнянського Леоніда 
Леонідовича; завідувача науково-дослідної частини, 
доктора технічних наук, професора Лісачука Георгія 
Вікторовича — за багатолітню плідну освітянську і на-
укову працю, вагомий внесок у підготовку висококва-
ліфікованих фахівців з пріоритетних напрямів науки 
і техніки, зміцнення творчих зв’язків з Національною 
академією наук України та з нагоди 135-річчя від часу 
заснування університету;

• завідувача кафедри Одеського національного 
університету ім. І.І. Мечникова доктора географічних 
наук, професора Топчієва Олександра Григоровича 
за багаторічну плідну працю на освітянській і науко-
вій ниві, вагомі творчі здобутки та значний особистий 
внесок у підготовку кваліфікованих фахівців з пріо-
ритетних напрямів науки і техніки, а також з нагоди 
155-річчя від часу заснування університету.

Відзнакою НАН України «За підготовку наукової 
зміни» нагороджено:

• завідувача відділу Інституту геотехнічної механі-
ки ім. М.С. Полякова НАН України доктора технічних 
наук, професора Четверика Михайла Сергійовича за 
багатолітню плідну наукову, науково-організаційну 
і педагогічну працю та вагомий особистий внесок у 
створення і розвиток школи маркшейдерів в Україні;

• головного наукового співробітника Інституту 
фізики НАН України доктора фізико-математичних 
наук, професора Гончарова Олексія Антоновича за 
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багатолітню плідну наукову, науково-організаційну і 
педагогічну працю та вагомі творчі здобутки у галузі 
фізики плазми і плазмоподібних середовищ, плазмо-
оптики і фізики інтенсивних іонних пучків;

• ученого секретаря Інституту фізики напівпро-
відників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України доктора 
хімічних наук, професора Томашика Василя Микола-
йовича за багатолітню плідну наукову, науково-орга-
нізаційну і педагогічну працю, вагомі творчі здобутки 
та особистий внесок у підготовку наукових кадрів — 
дослідників у галузі фізичної хімії напівпровіднико-
вих матеріалів;

• директора Державної установи «Інститут техніч-
них проблем магнетизму НАН України» члена-корес-
пондента НАН України Розова Володимира Юрійо-
вича за багатолітню плідну наукову, науково-органі-
заційну працю, особисті творчі здобутки в розвитку 
досліджень магнітних матеріалів та з нагоди 50-річчя 
від часу започаткування дослідних робіт у галузі тех-
нічних проблем магнетизму в Україні;

• провідного наукового співробітника Інституту 
фізіології рослин і генетики НАН України доктора 
біологічних наук Дубровну Оксану Василівну за ба-
гатолітню плідну працю вченого у галузі біотехнології 
рослин і генетики та вагомий особистий внесок у під-
готовку наукових кадрів;

• директора Державної наукової установи «Центр 
інноваційних медичних технологій НАН України» 
доктора медичних наук, професора Тодурова Івана 
Михайловича за багатолітню плідну працю лікаря, 
вченого, організатора практичної медицини і педагога, 
активне сприяння впровадженню інноваційних мето-
дів лікування та вагомий особистий внесок у підготов-
ку наукових кадрів;

• ректора Одеського національного університету 
ім. І.І. Мечникова доктора політичних наук, професо-
ра Коваля Ігоря Миколайовича за багаторічну плідну 
працю на освітянській і науковій ниві, вагомі творчі 
здобутки та значний особистий внесок у підготовку 
кваліфікованих фахівців з пріоритетних напрямів на-
уки і техніки, а також з нагоди 155-річчя від часу за-
снування університету;

• проректора з науково-педагогічної роботи — пер-
шого проректора Хмельницького національного уні-
верситету члена-кореспондента НАН України Вой-
наренка Михайла Петровича за багатолітню плідну 
працю вченого і педагога, вагомі творчі здобутки у до-
слідженні питань реформування економіки та значний 
внесок у підготовку висококваліфікованих наукових 
кадрів;

• співробітників Національного технічного універ-
ситету «Харківський політехнічний інститут» — за-
відувача відділу аспірантури, доктора технічних наук 
Штефан Вікторію Володимирівну; професора кафе-

дри, доктора технічних наук Демидова Ігоря Мико-
лайовича; професора кафедри, кандидата економічних 
наук Данька Тараса Володимировича — за багатоліт-
ню плідну освітянську і наукову працю, вагомий вне-
сок у підготовку висококваліфікованих фахівців з прі-
оритетних напрямів науки і техніки, зміцнення твор-
чих зв’язків з Національною академією наук України 
та з нагоди 135-річчя від часу заснування університету.

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

• директора Інституту загальної енергетики НАН 
України академіка НАН України Кулика Михайла 
Миколайовича за багатолітню плідну наукову і на-
уково-організаційну працю та високопрофесійні твор-
чі здобутки в галузі загальної енергетики, оптимізації 
розвитку і управління функціонуванням паливно-
енергетичного комплексу;

• директора Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Бо-
гатського НАН України академіка НАН України Ан-
дронаті Сергія Андрійовича за багатолітню самовідда-
ну працю вченого, організатора наукових досліджень 
у галузі хімії імунотропних і противірусних засобів та 
вагомий особистий внесок у виробництво лікарських 
препаратів широкого спектра фармакологічних влас-
тивостей;

• старшого наукового співробітника Інституту при-
кладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Під-
стригача НАН України доктора технічних наук Будза 
Степана Федоровича за багатолітню плідну працю 
вченого у галузі термомеханіки і оптимізації теплових 
процесів у механічних системах та вагомий особистий 
внесок у підготовку наукових кадрів і громадську ро-
боту;

• завідувача відділу Інституту геотехнічної механі-
ки ім. М.С. Полякова НАН України доктора технічних 
наук, професора Надутого Володимира Петровича за 
багатолітню плідну наукову, науково-організаційну та 
педагогічну працю, вагомий особистий внесок у розро-
блення і створення нових технологій і обладнання для 
видобутку і переробки корисних копалин;

• завідувача лабораторії Інституту фізики НАН 
України кандидата фізико-математичних наук Жар-
кова Івана Павловича за багатолітню плідну наукову 
працю та вагомий особистий внесок у розроблення і 
створення кріостатних систем широкого спектра при-
значення;

• позаштатного консультанта відділу Інституту 
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України 
Гохфельда Володимира Леонідовича за багатолітню 
плідну працю, активне сприяння підвищенню кваліфі-
кації спеціалістів-зварювальників та високопрофесій-
ні здобутки у розробленні технологій і обладнання для 
зварювання пластмас;
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• завідувача відділу Інституту проблем матеріало-
знавства ім. І.М. Францевича НАН України доктора 
хімічних наук Дудник Олену Вікторівну за багатоліт-
ню плідну наукову і науково-організаційну працю та 
вагомі творчі здобутки в дослідженні фізико-хімічних 
основ тугоплавких оксидів;

• завідувача відділу Інституту проблем матеріало-
знавства ім. І.М. Францевича НАН України кандидата 
фізико-математичних наук Бродніковського Миколу 
Павловича за багатолітню високопрофесійну плідну 
працю та вагомий особистий внесок у створення жаро-
міцних багатокомпонентних сплавів на основі ніобію;

• ректора Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка» академіка НАН України 
Півняка Геннадія Григоровича за багатолітню плідну 
працю вченого, педагога, засновника наукової школи 
гірничої і металургійної електроенергетики та визна-
чні професійні здобутки в підготовці висококваліфіко-
ваних кадрів;

• завідувача кафедри фізичного факультету Ки-
ївського національного університету імені Тараса 
Шевченка академіка НАН України Булавіна Леоніда 
Анатолійовича за багатолітню невтомну плідну працю 
вченого і педагога та визначні творчі здобутки в галузі 
експериментальної ядерної фізики;

• ректора Київського національного університету 
технологій і дизайну доктора економічних наук, ака-
деміка НАПН України Грищенка Івана Михайловича 
за багатолітню плідну педагогічну і наукову працю, 
вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих 
фахівців для галузей легкої промисловості, індустрії 
моди, дизайну, краси, а також з нагоди 90-річчя від дня 
заснування університету;

• заступника директора з наукової роботи Держав-
ної установи «Інститут технічних проблем магнетизму 
НАН України» кандидата технічних наук Грінченка 
Володимира Сергійовича за багатолітню плідну на-
укову, науково-організаційну працю, особисті творчі 
здобутки в розвитку досліджень магнітних матеріалів 
та з нагоди 50-річчя від часу започаткування дослід-
них робіт у галузі технічних проблем магнетизму в 
Україні;

• старшого наукового співробітника Національно-
го наукового центру «Харківський фізико-технічний 
інститут» кандидата фізико-математичних наук Чебо-
тарьова Володимира Володимировича за багатолітню 
невтомну плідну працю та вагомі творчі здобутки в га-
лузі плазмової динаміки;

• завідувача лабораторії Інституту біоколоїдної хі-
мії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України доктора техніч-
них наук, професора Грищенка Сергія Георгійовича за 
багатолітню плідну творчу працю вченого, вагомі на-
укові здобутки та особистий внесок у розвиток мета-
лургійної промисловості;

• завідувача відділу Інституту молекулярної біоло-
гії і генетики НАН України доктора біологічних наук 
Телегєєва Геннадія Дмитровича за багатолітню плідну 
наукову, науково-організаційну і педагогічну працю та 
вагомий особистий внесок у розвиток молекулярної 
генетики;

• заступника директора з наукової роботи Інститу-
ту економіки промисловості НАН України члена-ко-
респондента НАН України Залознову Юлію Станіс-
лавівну за багатолітню плідну творчу працю та ваго-
мий особистий внесок у наукове дослідження проблем 
економіки промисловості з визначенням стратегії її 
відродження і розвитку на засадах неоіндустріалізації;

• професора Національного університету «Львів-
ська політехніка» доктора юридичних наук, доктора 
технічних наук, професора Сопільника Любомира 
Івановича за багатолітню плідну працю вченого, ви-
нахідника і педагога та вагомий особистий внесок у 
розвиток теорії і засад адміністративно-правового за-
безпечення безпеки дорожнього руху;

• завідувача відділу Інституту соціології НАН 
України доктора соціологічних наук, професора Маке-
єва Сергія Олексійовича за багатолітню плідну науко-
ву і педагогічну працю та вагомий особистий внесок у 
розвиток української соціології;

• завідувача кафедри Одеського національного 
університету ім. І.І. Мечникова доктора економічних 
наук, професора Кузнєцова Едуарда Анатолійовича 
за багаторічну плідну працю на освітянській і науко-
вій ниві, вагомі творчі здобутки та значний особистий 
внесок у підготовку кваліфікованих фахівців з пріо-
ритетних напрямів науки і техніки, а також з нагоди 
155-річчя від часу заснування університету;

• співробітників Національного ботанічного саду 
ім. М.М. Гришка НАН України — завідувача відділу, 
доктора біологічних наук Буюн Людмилу Іванівну; 
заступника директора з наукової роботи, кандидата 
біологічних наук Гапоненка Миколу Борисовича; 
провідного наукового співробітника, доктора біологіч-
них наук Іваннікова Романа Вікторовича; заступника 
директора з наукової роботи, кандидата біологічних 
наук Шумика Миколу Івановича — за багатолітню 
плідну працю, активну просвітницьку діяльність та 
популяризацію наукових досягнень природознавців 
України, особисті творчі здобутки в розвитку інтро-
дукції, акліматизації та селекції рослин, дендрології та 
пар ко знавства, а також з нагоди 85-річчя від часу за-
снування установи;

• члена Наглядової ради Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут», 
генерального директора ВАТ «Турбоатом» Суботіна 
Віктора Георгійовича за багатолітню плідну освітян-
ську і наукову працю, вагомий внесок у підготовку ви-
сококваліфікованих фахівців з пріоритетних напрямів 
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науки і техніки, зміцнення творчих зв’язків з Націо-
нальною академією наук України та з нагоди 135-річчя 
від часу заснування університету.

Відзнакою НАН України «За сприяння розвитку 
науки» нагороджено:

• академіка-секретаря Відділення фізико-техніч-
них проблем матеріалознавства НАН України, заступ-
ника директора з наукової роботи Інституту електро-
зварювання ім. Є.О. Патона НАН України академіка 
НАН України Лобанова Леоніда Михайловича за 
багатолітню невтомну працю вченого і організатора 
наукових досліджень та активне сприяння розвитку 
видатних досягнень у галузі бездеформаційного зва-
рювання конструкцій;

• голову Наглядової ради Національного техніч-
ного університету «Харківський політехнічний інсти-
тут», відомого українського підприємця Хмельниць-
кого Василя Івановича за вагомий внесок у підго-
товку висококваліфікованих фахівців з пріоритетних 
напрямів науки і техніки, зміцнення творчих зв’язків 
з Національною академією наук України та з нагоди 
135-річчя від часу заснування університету;

• генерального директора ПАТ «Завод «Південка-
бель»» професора Золотарьова Володимира Михай-
ловича за вагомий внесок у підготовку висококвалі-
фікованих фахівців з пріоритетних напрямів науки і 
техніки, зміцнення творчих зв’язків з Національною 
академією наук України та з нагоди 135-річчя від часу 
заснування Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»;

• почесного доктора, мецената громадянина Рес-
публіки Таджикистан Назарова Аваза Саїдовича за 
вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих 
фахівців з пріоритетних напрямів науки і техніки, 
зміцнення творчих зв’язків з Національною академією 
наук України та з нагоди 135-річчя від часу заснування 
Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут».

Відзнакою НАН України «Талант, натхнення, пра-
ця» нагороджено:

• старшого наукового співробітника Інституту тех-
нічної теплофізики НАН України кандидата техніч-
них наук Запорожця Артура Олександровича за плід-
ну наукову працю, високу публікаційну активність на 
міжнародному рівні та особистий внесок у досліджен-
ня проблем сучасної енергетики;

• старшого наукового співробітника Інституту про-
блем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН 
України кандидата технічних наук Артемчука Воло-
димира Олександровича за плідну наукову працю, ви-
соку публікаційну активність на міжнародному рівні 
та особистий внесок у дослідження проблем сучасної 
енергетики;

• наукового співробітника Міжнародного науко-
во-навчального центру інформаційних технологій та 
систем НАН України та МОН України Волошенюка 
Дмитра Олександровича за плідну наукову працю 
та особистий внесок у дослідження проблем сучасної 
авіаційної науки;

• наукового співробітника Національного ботаніч-
ного саду ім. М.М. Гришка НАН України кандидата 
біологічних наук Бондарчука Олександра Петровича 
за багатолітню плідну працю, активну просвітницьку 
діяльність та популяризацію наукових досягнень при-
родознавців України, особисті творчі здобутки у роз-
витку інтродукції, акліматизації та селекції рослин, 
дендрології та паркознавства, а також з нагоди 85-річ-
чя від часу заснування установи;

• співробітників Державної установи «Інститут 
технічних проблем магнетизму НАН України» — за-
ступника директора з науково-технічної роботи Пе-
трова Сергія Васильовича; заступника головного бух-
галтера з фінансово-економічних питань Погребняк 
Жанну Володимирівну; головного енергетика Шев-
ченка Олександра Петровича — за багатолітню плід-
ну наукову, науково-організаційну працю, особисті 
творчі здобутки в розвитку досліджень магнітних ма-
теріалів та з нагоди 50-річчя від часу започаткування 
дослідних робіт у галузі технічних проблем магнетиз-
му в Україні;

• співробітників Національного технічного універ-
ситету «Харківський політехнічний інститут» — стар-
шого викладача, кандидата технічних наук Кравченка 
Сергія Сергійовича; старшу викладачку, кандидата 
технічних наук Глушко Альону Валеріївну; аспірантку 
Гаврюшенко Катерину Олександрівну — за багатоліт-
ню плідну освітянську і наукову працю, вагомий внесок 
у підготовку висококваліфікованих фахівців з пріори-
тетних напрямів науки і техніки, зміцнення творчих 
зв’язків з Національною академією наук України та з 
нагоди 135-річчя від часу заснування університету.

Подякою НАН України відзначено:
• члена Президії НАН України, директора Головної 

астрономічної обсерваторії НАН України академіка 
НАН України Яцківа Ярослава Степановича за бага-
толітню невтомну плідну працю вченого, організатора 
науки і педагога та визначні творчі здобутки світового 
рівня в галузі астрономії;

• завідувача відділу Інституту проблем міцності 
ім. Г.С. Писаренка НАН України члена-кореспондента 
НАН України Стрижала Володимира Олександрови-
ча за багатолітню плідну наукову, науково-організа-
ційну і педагогічну працю та вагомий особистий вне-
сок у розвиток наукових досліджень у галузі актуаль-
них проблем міцності і довговічності конструкційних 
матеріалів для кріогенної техніки;
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• завідувача відділу Інституту фізики НАН Укра-
їни члена-кореспондента НАН України Рябченка 
Сергія Михайловича за багатолітню плідну наукову, 
науково-організаційну і педагогічну працю та вагомий 
особистий внесок у розвиток наукових досліджень у 
галузі фізики твердого тіла і магнетизму;

• завідувача відділу Інституту металофізики 
ім. Г.В. Курдюмова НАН України доктора фізико-ма-
тематичних наук, професора Іванова Михайла Олек-
сійовича за багатолітню високопрофесійну плідну 
наукову, науково-організаційну і педагогічну працю 
та вагомий особистий внесок у розвиток досліджень у 
галузі теоретичної фізики, фізики твердого тіла;

• старшого наукового співробітника Інституту фі-
лософії ім. Г.С. Сковороди НАН України кандидата 
філософських наук Забужко Оксану Степанівну за 
багатолітню працю вченого-філософа, популяриза-
цію творчих здобутків з історії філософської думки та 
плідну діяльність на літературній ниві;

• заступника директора з наукової роботи Інститу-
ту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литви-
ненка НАН України кандидата хімічних наук Раєнка 
Геннадія Федоровича за багатолітню високопрофе-
сійну наукову і науково-організаційну працю та ваго-
мий особистий внесок у розвиток досліджень у галузі 
органічної хімії карбенів;

• ученого секретаря Фізико-хімічного інституту 
ім. О.В. Богатського НАН України кандидата хімічних 
наук Шабанова Євгена Васильовича за багатолітню 
невтомну плідну працю та вагомий особистий внесок 
у науково-організаційне забезпечення діяльності ін-
ституту;

• старшого наукового співробітника Інституту 
біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України 
кандидата хімічних наук Якубенко Людмилу Мико-
лаївну за багатолітню високопрофесійну працю та 
вагомий особистий внесок у розвиток наукових дослі-
джень пробіотичних нанопрепаратів, біологічних сти-
муляторів і дезінфектантів;

• старшого наукового співробітника Інституту фі-
лософії ім. Г.С. Сковороди НАН України доктора фі-
лософських наук Титаренко Віту Володимирівну за 
багатолітню плідну наукову, науково-організаційну і 
педагогічну працю та вагомий особистий внесок у по-
пуляризацію наукових досліджень у галузі сучасних 
трансформацій релігії як соціокультурного феномену;

• головного бухгалтера Інституту сцинтиляційних 
матеріалів НАН України Бірюкову Ірину Петрівну за 
багатолітню сумлінну працю, вагомі професійні здо-
бутки у фінансово-обліковому забезпеченні діяльності 
інституту та особистий внесок у розвиток інформацій-
ної системи бухгалтерського обліку і звітності;

• співробітників Національного ботанічного саду 
ім. М.М. Гришка НАН України — старшого наукового 

співробітника, кандидата біологічних наук Дідик На-
талію Петрівну; старшого наукового співробітника, 
кандидата біологічних наук Похильченко Ольгу Пе-
трівну; старшого наукового співробітника, кандидата 
біологічних наук Скрипченко Надію Василівну; стар-
шого наукового співробітника, кандидата біологічних 
наук Счепіцьку Тетяну Степанівну — за багатолітню 
плідну працю, активну просвітницьку діяльність та 
популяризацію наукових досягнень природознавців 
України, особисті творчі здобутки у розвитку інтро-
дукції, акліматизації та селекції рослин, дендрології та 
паркознавства, а також з нагоди 85-річчя від часу за-
снування установи;

• завідувача лабораторії Державної установи «Ін-
ститут технічних проблем магнетизму НАН України» 
кандидата технічних наук Пєлєвіна Дмитра Євгено-
вича за багатолітню плідну наукову, науково-органі-
заційну працю, особисті творчі здобутки в розвитку 
досліджень магнітних матеріалів та з нагоди 50-річчя 
від часу започаткування дослідних робіт у галузі тех-
нічних проблем магнетизму в Україні;

• співробітників Київського національного універ-
ситету технологій і дизайну — професора кафедри, 
доктора архітектури Абизова Вадима Адільєвича; 
професора кафедри, доктора педагогічних наук Ко-
лумбета Олександра Миколайовича; професора ка-
федри, доктора мистецтвознавства Кротову Тетяну 
Федорівну — за багатолітню плідну педагогічну і на-
укову працю, вагомий внесок у підготовку високок-
валіфікованих фахівців для галузей легкої промисло-
вості, індустрії моди, дизайну, краси, а також з нагоди 
90-річчя від дня заснування університету;

• співробітників Одеського національного універ-
ситету ім. І.І. Мечникова — завідувача кафедри, докто-
ра фізико-математичних наук, професора Вайсфельд 
Наталію Данилівну; директора науково-дослідного 
інституту, доктора фізико-математичних наук, профе-
сора Драгана Григорія Сильвестровича; головного на-
укового співробітника науково-дослідного інституту, 
доктора фізико-математичних наук, професора Жука 
Олександра Івановича; завідувача кафедри, доктора 
філологічних наук, професора Силантьєву Валентину 
Іванівну — за багаторічну плідну працю на освітян-
ській і науковій ниві, вагомі творчі здобутки та зна-
чний особистий внесок у підготовку кваліфікованих 
фахівців з пріоритетних напрямів науки і техніки, а 
також з нагоди 155-річчя від часу заснування універ-
ситету.

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

• завідувача лабораторії Інституту теоретичної 
фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України доктора 
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фізико-математичних наук Шарапова Сергія Генна-
дійовича за багатолітню плідну і сумлінну наукову, 
науково-організаційну працю та визначний особистий 
внесок у розвиток наукових досліджень у галузі нелі-
нійної теорії фізики конденсованого стану речовини;

• ученого секретаря Інституту прикладних про-
блем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН 
України кандидата фізико-математичних наук Крав-
чишин Оксану Зіновіївну за багатолітню плідну нау-
кову, науково-організаційну працю, вагомі професійні 
здобутки та особистий внесок у розвиток математич-
них моделей для опису поширення пружного збурення 
в неоднорідно деформованих континуумах;

• завідувача відділу Інституту фізики НАН Украї-
ни кандидата фізико-математичних наук Вербицько-
го Анатолія Борисовича за багатолітню плідну працю, 
вагомі професійні здобутки та особистий внесок у роз-
виток наукових досліджень у галузі органічних напів-
провідників, полімерів і рідких кристалів;

• старшого наукового співробітника Інституту 
проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН 
України, кандидата хімічних наук Гарбуза Віктора 
Васильовича за багатолітню плідну працю, вагомі 
професійні здобутки та особистий внесок у розвиток 
нових методів досліджень порошків тугоплавких спо-
лук та нанокарбону;

• провідного наукового співробітника Інституту 
проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН 
України кандидата технічних наук Крапівку Миколу 
Олександровича за багатолітню плідну наукову пра-
цю, вагомі професійні здобутки та особистий внесок 
у розвиток досліджень і створення нових жароміцних 
високоентропійних сплавів;

• завідувача лабораторії Інституту проблем мате-
ріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України кан-
дидата фізико-математичних наук Литвиненка Юрія 
Михайловича за багатолітню плідну працю, вагомі 
професійні здобутки та особистий внесок у запрова-
дження новітніх методів досліджень наноструктурних 
матеріалів;

•  завідувача лабораторії Інституту проблем мате-
ріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України кан-
дидата технічних наук Силенка Петра Митрофано-
вича за багатолітню плідну працю, вагомі професійні 
здобутки та особистий внесок у розвиток технологій 
створення нанокомпозитів на полімерних основах ме-
дичного і антифрикційного застосування;

• провідного інженера Інституту надтвердих мате-
ріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Барановську Ка-
терину Андріївну за багатолітню сумлінну працю, гро-
мадську роботу, високий професіоналізм та відпові-
дальне ставлення до виконання посадових обов’язків;

• завідувача відділу Фізико-технологічного інсти-
туту металів та сплавів НАН України доктора техніч-

них наук Шипицина Сергія Яковича за багатолітню 
плідну працю, вагомі професійні здобутки та особис-
тий внесок у створення високоміцних сталей для за-
лізничного транспорту і оборонної  галузі;

• завідувача відділу Фізико-технологічного інсти-
туту металів та сплавів НАН України доктора техніч-
них наук Затуловського Андрія Сергійовича за бага-
толітню плідну працю, вагомі професійні здобутки та 
особистий внесок у розвиток ливарного виробництва 
композиційних матеріалів;

• заступника завідувача відділу Фізико-технологіч-
ного інституту металів та сплавів НАН України канди-
дата технічних наук Корнієць Ірину Василівну за ба-
гатолітню плідну працю, вагомі професійні здобутки 
та особистий внесок у розвиток наукових досліджень 
теплофізичних особливостей формування литих заго-
тівок методами математичного і комп’ютерного моде-
лювання;

• провідного інженера Фізико-технологічного ін-
ституту металів та сплавів НАН України Тонкаль 
Валентину Іванівну за багатолітню плідну працю, гро-
мадську роботу та особистий внесок у розвиток відді-
лу міжнародних зв’язків та вебсайту інституту;

• провідного наукового співробітника Інституту 
фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвинен-
ка НАН України кандидата хімічних наук Вахітову 
Любов Миколаївну за багатолітню плідну працю, ва-
гомі професійні здобутки та особистий внесок у розви-
ток наукових досліджень у галузі термо- і вогнетрив-
ких композиційних матеріалів;

• старшого наукового співробітника Інституту іс-
торії України НАН України кандидата історичних 
наук Подкура Романа Юрійовича за багатолітню 
плідну і сумлінну наукову, науково-організаційну пра-
цю та особистий внесок у розвиток вітчизняної істо-
ричної науки;

• заступника начальника відділу мобілізаційної 
роботи апарату Президії НАН України Казачука Вац-
лава Васильовича за багатолітню плідну працю, сум-
лінне виконання посадових обов’язків та здобутки у 
професійній діяльності;

• науково-педагогічний колектив Херсонського по-
літехнічного коледжу Одеського національного полі-
технічного університету за високопрофесійну педаго-
гічну працю, вагомі заслуги у пошуку, розвитку твор-
чості і підтримці обдарованої учнівської молоді, залу-
ченні її до науково-дослідницької роботи та активну 
участь у діяльності Національного центру «Мала ака-
демія наук України» МОН України та НАН України;

• викладача гуманітарних дисциплін Херсонсько-
го політехнічного коледжу Одеського національного 
політехнічного університету Ботвинюк Оксану Васи-
лівну за високопрофесійну педагогічну працю, вагомі 
заслуги у пошуку, розвитку творчості і підтримці об-
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дарованої учнівської молоді, залученні її до науково-
дослідницької роботи та активну участь у діяльності 
Національного центру «Мала академія наук України» 
МОН України та НАН України;

• співробітників Національного ботанічного саду 
ім. М.М. Гришка НАН України — завідувача відділу, 
кандидата біологічних наук Буйдіна Юрія Валерійо-
вича; старшого наукового співробітника, кандидата 
біологічних наук Григорʼєву Ольгу Володимирівну; 
наукового співробітника, кандидата біологічних наук 
Ковтун-Водяницьку Світлану Михайлівну — за бага-
толітню плідну працю, активну просвітницьку діяль-
ність та популяризацію наукових досягнень природо-
знавців України, особисті творчі здобутки у розвитку 
інтродукції, акліматизації та селекції рослин, дендро-
логії та паркознавства, а також з нагоди 85-річчя від 
часу заснування установи;

• співробітників Державної установи «Інститут 
технічних проблем магнетизму НАН України» — го-
ловного бухгалтера Павлову Єлизавету Костянтинів-
ну; старшого наукового співробітника, кандидата тех-
нічних наук Бовдуя Ігоря Валентиновича; молодшого 
наукового співробітника, кандидата технічних наук 
Ткаченка Олександра Олеговича; молодшого науко-

вого співробітника, кандидата технічних наук Чуні-
хіна Костянтина Вадимовича; провідного інженера 
Сокола Олександра Васильовича — за багатолітню 
плідну наукову, науково-організаційну працю, особис-
ті творчі здобутки в розвитку досліджень магнітних 
матеріалів та з нагоди 50-річчя від часу започаткуван-
ня дослідних робіт у галузі технічних проблем магне-
тизму в Україні;

• співробітників Одеського національного універ-
ситету ім. І.І. Мечникова — професора кафедри, док-
тора юридичних наук, професора Смітюха Андрія 
Володимировича; завідувача кафедри, доктора біо-
логічних наук, професора Чеботар Сабіну Віталіївну; 
декана факультету, доктора філологічних наук, про-
фесора Черноіваненка Євгена Михайловича; завіду-
вача кафедри, доктора географічних наук, професора 
Шуйського Юрія Дмитровича — за багаторічну плід-
ну працю на освітянській і науковій ниві, вагомі творчі 
здобутки та значний особистий внесок у підготовку 
кваліфікованих фахівців з пріоритетних напрямів на-
уки і техніки, а також з нагоди 155-річчя від часу за-
снування університету.

За матеріалами засідання
підготувала О.О. Мележик


