
Президія НАН України розглянула 

 

 

 

На черговому засіданні Президії НАН України 3 червня 2015 року 

члени Президії HAH України та запрошені заслухали й обговорили доповідь 

голови Українського міжнародного комітету з питань  науки і культури при 

НАН України (далі – Комітет) академіка НАН України Я.С.Яцківа про 

основні наукові і практичні результати, одержані за час його багатолітньої 

плідної діяльності.  

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

академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН 

України, директор Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України 

академік НАН України М.Г.Жулинський, директор Інституту археології НАН 

України академік НАН України П.П.Толочко, в.о.директора Інституту 

енциклопедичних досліджень НАН України кандидат філологічних наук 

М.Г.Железняк, директор Інституту української мови НАН України доктор 

філологічних наук П.Ю.Гриценко. 

Президія НАН України відзначила, що у доповіді та виступах у її 

обговоренні було висвітлено багаторічну діяльність Комітету з налагодження 

співпраці українських учених з науковими і культурними осередками 

багатьох країн світу. 

Створений у 1990 році Комітет став ефективним форумом взаємодії 

вітчизняних та зарубіжних учених і творчої інтелігенції, зробив вагомий 

внесок у розвиток міжнародних наукових зв’язків Академії і держави в 

цілому. 

Реалізація Комітетом низки унікальних українознавчих та видавничих 

проектів отримала широкий суспільний резонанс в Україні та за кордоном, 

сприяла утвердженню високого авторитету вітчизняної науки у світовому 

науковому просторі. 

Зазначалося, що за 25 років, які пройшли від часу створення 

Українського міжнародного комітету з питань науки і культури при НАН 

України, нові міжнародні зв’язки Академії, багато в чому завдяки плідній 

діяльності Комітету та його голови академіка НАН України Я.С.Яцківа, 

значно розширились, з’явились нові перспективні форми співпраці 

українських учених із закордонними колегами. 

Підсумовуючи розгляд питання, Президія НАН України позитивно 

оцінила роботу Українського міжнародного комітету з питань  науки і 

культури при НАН України та констатувала, що завдання, покладені на 

Комітет, успішно виконані в повному обсязі. 
Президія НАН України ухвалила відповідний проект постанови. 

 

 

 

 



*** 

 

Далі Президія HAH України та присутні на засіданні заслухали й 

обговорили наукову доповідь заступника директора Інституту проблем 

матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України академіка НАН України 

С.О.Фірстова «Нові матеріали біомедичного призначення». 

У виступах академіка НАН України Б.Є.Патона, завідувача кафедри 

біомедичної інженерії Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут» доктора медичних наук, професора 

В.Б.Максименка, доцента Національного медичного університету 

ім.О.О.Богомольця доктора медичних наук П.Ф.Музиченка, заступника 

директора Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України 

академіка НАН України І.В.Крівцуна, голови Північно-східного наукового 

центру НАН України та МОН України, голови ради директорів Науково-

технологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України академіка 

НАН України В.П.Семиноженка, директора Державної установи «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України» академіка НАН України 

В.М.Гейця, академіка-секретаря Відділення біохімії, фізіології та 

молекулярної біології НАН України, директора Інституту біохімії 

ім.О.В.Палладіна НАН України академіка НАН України С.В.Комісаренка, 

директора фірми «Лікар-Інвест» В.Ю.Дьоміна було зауважено, що заслухана 

доповідь присвячена розвитку біомедичного матеріалознавства – важливого 

та актуального напряму досліджень на перетині двох галузей науки: 

матеріалознавства та медицини. Відзначалося, що у науковців Інституту 

проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України склалися досить 

ефективні зв’язки з фахівцями медичного профілю, що дозволило їм 

отримати низку результатів, які дійсно потрібні медикам. 

В попередні роки в Україні діяла Комплексна програма розвитку 

медичної промисловості, а також Державна цільова програма розвитку 

виробництва медичної техніки.  

Завдяки цим програмам до клінічного застосування було доведено 

чимало розробок учених НАН України, в тому числі і деякі вироби з 

біоактивної кераміки.  

Проте сьогодні за умов вкрай низького рівня фінансування нових 

розробок особливу увагу слід приділити покращенню координації 

досліджень та об’єднанню зусиль вчених різних інститутів та відділень.  

Підкреслювалось, що це питання належить до завдань  Міжвідомчої 

координаційної ради НАН України, Національної академії медичних наук та 

Міністерства охорони здоров’я України щодо здійснення наукових розробок 

у галузі медицини та фармації. У грудні 2014 року на спільному засіданні 

президій Академії та Національної академії медичних наук України вже 

відзначалась необхідність активізації її діяльності.  

 

 

 



Було також запропоновано до складу цієї ради залучити фахівців у 

галузі біомедичного матеріалознавства, або навіть заснувати окрему її 

секцію, яка має координувати питання створення нових матеріалів для 

медицини. Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства та 

керівництву Міжвідомчої ради необхідно спільно опрацювати це питання. 
Було прийнято проект постанови з цього питання. 
 

*** 

 

Крім того, Президія НАН України заслухала інформацію про 

результати чергової атестації молодих учених-стипендіатів Президента 

України для молодих учених; про внесення змін до переліку уповноважених 

представників від НАН України з питань виконання двосторонніх договорів 

про співробітництво НАН України з академіями наук країн СНД та іншими 

академіями і організаціями, які входять у Міжнародну асоціацію академій 

наук; про структуру та склад Експертної ради з питань оцінювання тем 

фундаментальних науково-дослідних робіт при Національній академії наук 

України; про відзначення 50-річчя від дня заснування Інституту теоретичної 

фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України; про внесення змін до структури 

цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України 

«Комплексний моніторинг, оцінка та прогнозування динаміки стану 

морського середовища та ресурсної бази Азово-Чорноморського басейну в 

умовах зростаючого антропогенного навантаження та кліматичних змін» на 

2013-2015 рр.; про результати зустрічі представників Відділення загальної 

біології НАН України та співробітників апарату Президії НАН України із 

делегацією Міністерства екології та природних ресурсів України, що 

відбулася 29 травня 2015 року; про заходи з відзначення 100-річного ювілею 

Національної академії наук України; також було розглянуто низку кадрових і 

організаційних питань та прийнято рішення про нагородження відзнаками 

Національної академії наук України.  

 

 

 

 

 

 

Секретаріат Президії НАН України 


