
18 травня в приміщенні Національної філармонії України відбулися 

урочисті заходи, присвячені святкуванню Дня науки.  

В урочистому засіданні взяли участь Прем’єр-міністр України                          

М. Азаров, голова Державного агентства з питань науки, інновацій та 

інформатизації України В. Семиноженко, президент Національної академії 

наук України Б. Патон, представники уряду, провідних наукових установ 

України та дипломатичних корпусів інших держав.  

Урочисте засідання відкрив В. Семиноженко та привітав усю наукову 

громадськість із професійним святом. «Наука є безумовним пріоритетом будь-

якої цивілізованої країни, тому День науки в Україні виходить далеко за межі 

вузькопрофесійного свята і стає дійсно державним і загальнонаціональним. 

Наша країна пишається своїми вченими, які роблять вагомий внесок у світову 

скарбницю наукових знань», – наголосив В. Семиноженко. Прем’єр-міністр 

України М. Азаров зачитав привітання українським ученим від Президента 

України В. Януковича. У своїй вітальній промові М. Азаров зауважив, що 

День науки особисто для нього – велике свято, оскільки 25 років свого життя 

він присвятив науковій діяльності. «Ми не шкодуватимемо коштів на 

фінансування “проривних” напрямів розвитку науки», – зазначив Прем’єр-

міністр і закликав науковців зосередитися на визначенні цих напрямів, що 

дадуть змогу значно збільшити валовий внутрішній продукт.  

Глава уряду також вручив науковцям державні нагороди з нагоди Дня 

науки за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення 

науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю. 

Зокрема, державні нагороди отримали співробітники НАН України: 

– орден князя Ярослава Мудрого V ступеня – директор Інституту 

термоелектрики Національної академії наук України та Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України, д-р фіз.-мат. наук Л. Анатичук;  

– орден «За заслуги» I ступеня – директор Головної астрономічної 

обсерваторії Національної академії наук України, д-р фіз.-мат. наук 

 Я. Яцків; 

– орден «За заслуги» II ступеня – заступник директора Фізико-

механічного інституту ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук 

України, голова Західного наукового центру НАН України та Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України, д-р фіз.-мат. наук З. Назарчук;  

– почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» – директор 

Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова Національної академії 

наук України, д-р фіз.-мат. наук А. Загородній. 

До слова також був запрошений академік НАН України З. Назарчук. У 

своєму виступі він підкреслив, що Україні вкрай потрібне законодавство, яке 



б сприяло зацікавленості бізнесу у впровадженні науково-технічних 

розробок. «Підприємства мають закладати кошти на інноваційний розвиток і 

модернізацію виробництва», – зазначив він. Як приклад З. Назарчук навів 

корпорацію «Енергоресурс-інвест» – найбільшого вітчизняного виробника 

корозійнозахищених теплоізольваних труб. Це успішне інноваційне 

виробництво, продукція якого є конкурентоспроможною не лише в Україні, а 

й у Європі, розвивається завдяки новітнім технологіям та 

висококваліфікованим кадрам – майже все керівництво і науково-технічний 

персонал є колишніми співробітниками установ НАН України. Також 

академік З. Назарчук наголосив: «Щоб реалізувати амбітні програми глави 

держави щодо входження України у двадцятку найрозвинутіших країн світу, 

наша країна приречена радикально змінити ставлення до наукової праці. 

Почати цей процес можна з рівномірного повноцінного фінансування 

наукових установ, довівши його обсяг до передбаченого законом  

1,7 % ВВП». Також він зазначив, що багато програм обласного масштабу, які 

фінансуються з місцевих бюджетів, потребують обов’язкового наукового 

супроводу й експертизи. Таке завдання можуть взяти на себе працівники 

регіональних наукових центрів, що поєднують науковців академічного 

сектору, вищої школи та працівників галузевої науки.  

До слова також були запрошені завідувач кафедри Харківського 

національного університету ім. В. Н. Каразіна канд. біол. наук А. Утєвський 

та старший викладач Полтавського національного педагогічного 

університету ім. В. Г. Короленка Ю. Кращенко. 

Після завершення урочистого засідання всі учасники заходу були 

запрошені на концерт майстрів мистецтв (18 травня 2012 року в приміщенні 

Національної філармонії України відбулися урочисті заходи, присвячені 

святкуванню Дня науки // Національна академія наук України 

(http://www.nas.gov.ua). – 2012. – 22.05; В Україні проходять урочистості з 

нагоди Дня науки // Державне агентство з питань науки, інновацій та 

інформації України (http://www.dknii.gov.ua). – 2012. – 18.05). 


