
Співробітництво з Польською академією наук залишається одним із 

пріоритетних напрямів міжнародної діяльності НАН України. 

25 вересня 2015 р. відбулася зустріч президента Національної академії 

наук України академіка Б. Патона з президентом Польської академії наук 

(ПАН) професором Є. Душиньскі, під час якої були обговорені питання 

подальшої двосторонньої співпраці.  

З української сторони у зустрічі взяли участь перший віце-президент НАН 

України академік А. Наумовець, віце-президенти НАН України академік                   

В. Кошечко, академік С. Пирожков та академік А. Загородній, головний учений 

секретар НАН України академік В. Богданов, а також начальник відділу 

міжнародних зв’язків НАН України А. Мирончук.       

Польську делегацію представляли перший радник, керівник консульського 

відділу Посольства Республіки Польща в Україні Р. Вольскі, директор 

Представництва «Польська академія наук» у Києві професор Г. Собчук та 

радник, керівник відділу з питань науково-освітнього співробітництва 

Посольства Республіки Польща в Україні А. Кузьма.    

Відкриваючи зустріч, президент НАН України академік Б. Патон 

поінформував іноземних гостей про структуру та напрями діяльності академії. 

Він зазначив, що вчені Національної академії наук України мають багаторічний 

досвід та добрі традиції творчої співпраці з польськими науковцями. 

Підтвердженням цього є реалізація 68 спільних проектів у різних галузях наук, 

започаткування спільної премії НАН України і ПАН, а також відкриття 

Представництва «Польська академія наук» у Києві. І сьогодні співробітництво з 

ПАН залишається одним із пріоритетних напрямів міжнародної діяльності 

Національної академії наук України. 

У свою чергу президент Польської академії наук професор Є. Душиньскі 

подякував академіку Б. Патону і назвав співробітництво з Національною 

академією наук України важливим вектором діяльності Польської академії 

наук. Він розповів про вже успішно реалізовані спільно з українськими 

вченими проекти за різними напрямами досліджень та вказав на необхідність 

продовження та розширення меж такої співпраці.  

На завершення зустрічі всі учасники висловили впевненість у 

перспективності плідного двостороннього співробітництва з розвитку 

найрізноманітніших галузей сучасної науки, а також співпраці в рамках 

Програми ЄС «Горизонт 2020» (Президент НАН України академік                       

Б. Патон провів зустріч з президентом Польської академії наук професором 

Єжи Душиньскі // Національна академія наук України (http://g.ua/DSJt). – 

2015. – 28.09). 

 

http://g.ua/DSJt

