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На черговому засіданні Президії НАН України 11 березня 2015 року 

члени Президії HAH України та запрошені заслухали й обговорили доповідь 

голови Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України академіка НАН 

України В.М.Гейця про підсумки діяльності Секції у 2009–2014 роках. 

Виступи академіка НАН України Б.Є.Патона, академіка-секретаря 

Відділення історії, філософії та права НАН України академіка НАН України 

О.С.Онищенка, академіка-секретаря Відділення літератури, мови та 

мистецтвознавства НАН України, директора Інституту літератури 

ім.Т.Г.Шевченка НАН України академіка НАН України М.Г.Жулинського, 

директора Головної астрономічної обсерваторії НАН України академіка НАН 

України Я.С.Яцківа, академіка-секретаря Відділення фізики і астрономії 

НАН України академіка НАН України В.М.Локтєва засвідчили, що звітний 

період ознаменувався значними творчими здобутками вітчизняної 

академічної соціогуманітаристики. 

Окремо відзначалися здобутки Секції у підготовці багатотомних 

фундаментальних енциклопедичних видань національного значення. Це – 

«Енциклопедія історії України», «Шевченківська енциклопедія»; 

«Енциклопедія сучасної України»; «Історія української літератури», «Історія 

Української культури»; «Словник української мови». 

Було зауважено, що завдання, які постали сьогодні перед вченими 

установ Секції, є надзвичайно складними і відповідальними. У їх реалізації 

вже досягнуто відчутних результатів. Прикладом тому є підготовка 

національних доповідей з найактуальніших суспільно-політичних, соціально-

економічних та культурних питань розвитку українського суспільства. 

Президія НАН України оцінила здійснену Секцією протягом звітного 

періоду роботу як вагомий внесок у справу розвитку державного 

будівництва, піднесення інтелектуального та духовного потенціалу 

суспільства, вітчизняної науки, освіти і культури й зауважила, що досягнення 

академічної соціогуманітарної науки дозволяє поставити перед нею завдання 

принципово більш високого рівня складності, як того вимагає саме життя. На 

найближчу перспективу вони будуть пов’язані перш за все з проведенням 

реформ та виведенням України з глибокої системної кризи, власне – з 

осмисленням того, якою повинна стати Україна після кризи. 

Відповідно до складності, багатоплановості сучасних явищ і процесів 

пріоритет необхідно надавати, як зазначалося, комплексним 

міждисциплінарним і міжгалузевим розробкам, насамперед – політико-

правовим, соціально-економічним, етно-національним та історико-

культурним.   

Президія НАН України висловила сподівання, що результати 

обговорення, висловлені думки і пропозиції стануть предметом глибокого 

аналізу на рівні відділень і установ, втіляться у конкретні науково-

організаційні заходи, наукові проекти, що будуть реалізовані у наступні роки, 



і побажала вченим Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України 

плідної праці й нових наукових досягнень. 
В цілому Президія НАН України позитивно оцінила роботу Секції 

суспільних і гуманітарних наук НАН України у 2009–2014 роках  та ухвалила 

відповідний проект постанови. 

 

*** 

 

Далі учасники засідання заслухали та обговорили наукові 

повідомлення молодих учених НАН України: 

– старшого наукового співробітника Інституту кібернетики 

ім.В.М.Глушкова НАН України кандидата фізико-математичних наук 

М.В.Білоуса на тему: «Інформаційна технологія аналізу просторової 

динаміки підземних вод в природно складних геологічних середовищах»; 

– молодшого наукового співробітника Інституту металофізики 

ім.Г.В.Курдюмова НАН України кандидата фізико-математичних наук            

О.П.Скобліка на тему: «Фізика шахтного метану і спосіб його отримання із 

вугілля»;  

– наукового співробітника Інституту фізіології рослин і генетики 

НАН України кандидата біологічних наук А.В.Бавола на тему: «Розробка 

біотехнології отримання рослин пшениці, стійких до стресових чинників». 

В обговоренні взяли участь академік НАН України Б.Є.Патон, завідувач 

відділу Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України доктор фізико-

математичних наук О.М.Хіміч, директор Державної установи «Інститут 

геохімії навколишнього середовища НАН України», заступник академіка-

секретаря Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України член-

кореспондент НАН України Г.В.Лисиченко, завідувач відділу Інституту 

металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України доктор технічних наук 

В.Г.Гаврилюк, заступник директора Інституту фізіології рослин і генетики 

НАН України член-кореспондент НАН України В.В.Швартау, старший 

науковий співробітник Інституту фізіології рослин і генетики НАН України 

доктор біологічних наук О.В.Дубровна, директор Національного ботанічного 

саду ім.М.М.Гришка член-кореспондент НАН України Н.В.Заіменко. 

Згідно з Порядком конкурсного відбору молодих учених НАН України 

для виступів на засіданнях Президії НАН України та надання цільового 

фінансування з метою підтримки їх наукових досліджень було прийнято 

рішення схвалити результати наукових досліджень, викладених у наукових 

повідомленнях молодих учених Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова 

НАН України, Інституту металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України та 

Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, та доручити Комісії по 

роботі з науковою молоддю НАН України разом із Науково-організаційним 

відділом Президії НАН України врахувати результати розгляду наукових 

повідомлень при підготовці проекту постанови Президії НАН України «Про 

відкриття у 2016 році додаткових відомчих тем для молодих учених-

доповідачів» та передбачити додаткові кошти на ці теми. 

 



*** 

 

Крім того, Президія НАН України заслухала інформацію про спільний 

конкурс наукових проектів НАН України та НАН Білорусі; про Звіт про 

діяльність Національної академії наук України у 2014 році; про проведення 

річної сесії Загальних зборів НАН України; також було розглянуто низку 

кадрових і організаційних питань та прийнято рішення про нагородження 

відзнаками Національної академії наук України.  
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