
Президія НАН України розглянула 

 

 

На черговому засіданні Президії НАН України 31 січня 2018 року члени 

Президії HAH України та запрошені заслухали й обговорили доповідь 

завідувача відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу Інституту біології 

клітини HAH України члена-кореспондента HAH України Р.С.Стойки 

«Перспективи створення наноносіїв для доставки генетичного матеріалу в 

клітини». 

 

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

Інституту молекулярної біології і генетики НАН України академік НАН 

України Г.В.Єльська, директор Державної установи «Інститут харчової 

біотехнології та геноміки НАН України» академік НАН України Я.Б.Блюм, 

академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН 

України, директор Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України академік 

НАН України С.В.Комісаренко, академік-секретар Відділення хімії НАН 

України, директор Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН України 

академік НАН України М.Т.Картель, академік-секретар Відділення фізики і 

астрономії НАН України, академік НАН України В.М.Локтєв, голова 

Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і 

технологій при Кабінеті Міністрів України, завідувач відділу Інституту 

загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України академік НАН 

України А.Г.Білоус, голова Південного наукового центру НАН України та 

МОН України, директор Фізико-хімічного інституту ім.О.В.Богатського НАН 

України академік НАН України С.А.Андронаті, директор Інституту колоїдної 

хімії та хімії води ім.А.В.Думанського НАН України академік НАН України 

В.В.Гончарук. 

 

У доповіді було висвітлено результати досліджень багатофункціональних 

нанорозмірних матеріалів, у тому числі нових наночастинок, для застосування у 

біотехнології та медицині, де найважливішим є вивчення та розроблення носіїв 

для ефективної доставки нуклеїнових кислот у клітини живих організмів, що 

важливо для наукових досліджень у галузі генної інженерії та розширює 

можливості застосування відповідних робіт у медичній практиці. Тому існує 

необхідність у глибшому вивченні нових нанорозмірних матеріалів для 

скерованої доставки ліків до клітин-мішеней в органах і тканинах. 

Підкреслювалося, що отримані дані є результатом багаторічних 

експериментальних робіт, що значною мірою стали можливими завдяки 

активній співпраці науковців Інституту біології клітини НАН України з іншими 

установами Академії. 

Проте відзначалося, що координація робіт між установами НАН України 

та зацікавленими відомствами України у цьому напрямі є недостатньою, що не 

дозволяє комплексно вирішувати наявні проблеми, коли у рамках одного 

проекту здійснювався б не лише синтез та вивчення властивостей нових 

наноматеріалів, але також забезпечувалося б їх цілеспрямоване доведення до 
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технологічних кондицій, їхня сертифікація, лабораторне і виробниче 

випробування. 

Було висловлено думку, що для ефективного розвʼязання згаданих 

проблем інституту треба налагодити належну координацію фундаментальних та 

прикладних досліджень з установами НАН України відповідного профілю та 

зацікавленими відомствами. 

 

Президія НАН України ухвалила відповідний проект постанови. 

 

*** 

 

Далі учасники засідання заслухали і обговорили доповідь генерального 

директора Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського члена-

кореспондента НАН України В.І.Попика «Здобутки та перспективи розвитку 

Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського: до 100-річчя від часу 

заснування». 

 

У доповіді та виступах академіка НАН України Б.Є.Патона, голови 

Західного наукового центру НАН України та МОН України, директора Фізико-

механічного інституту ім.Г.В.Карпенка НАН України академіка НАН України 

З.Т.Назарчука, голови Наукового комітету Національної ради України з питань 

розвитку науки і технологій при Кабінеті Міністрів України, завідувача відділу 

Інституту загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України 

академіка НАН України А.Г.Білоуса, академіка-секретаря Відділення фізики і 

астрономії НАН України академіка НАН України В.М.Локтєва, заступника 

академіка-секретаря Відділення загальної біології НАН України, директора 

Державної установи «Інститут еволюційної екології НАН України» академіка 

НАН України В.Г.Радченка обговорено наукові здобутки бібліотеки і 

розбудовані нею на основі новітніх інтелектуальних технологій широкі 

можливості інформаційного забезпечення потреб науки. 

Було засвідчено, що найбільша бібліотека України становить унікальний 

інформаційний і дослідницький комплекс, який слугує потребам багатьох сфер 

життя суспільства і держави. Так, розбудований останніми роками масштабний                 

електронний ресурс не має аналогів в Україні. Він позначений високою 

функціональністю, зручністю для користувачів, інформативністю. Вагомим 

досягненням бібліотеки є також те, що вона змогла дієво використати 

технологічні новації для активізації досліджень вітчизняної рукописної і 

книжкової спадщини й інтенсивного введення її памʼяток до культурного життя 

сучасного суспільства. 

Наголошувалося, що заснована В.І.Вернадським бібліотека має і далі 

розвиватися як провідна академічна установа, оскільки лише високий 

теоретичний рівень її досліджень здатен бути основою розбудови 

національного науково-інформаційного простору. Тому на особливу увагу 

заслуговує збереження кадрового потенціалу бібліотеки, сприяння залученню і 

закріпленню перспективної наукової молоді. Необхідним є розроблення й 

реалізація системи комплексних заходів, розрахованих на кілька років, які дали 
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б можливість крок за кроком вирішити проблеми, що нагромадилися, і 

забезпечити розбудову сучасної інформаційної технологічної інфраструктури, 

заснованої на застосуванні високих інтелектуальних технологій. 

Зважаючи на загальнонаціональне значення Національної бібліотеки 

України імені В.І.Вернадського, Президія НАН України висловила впевненість, 

що Академія має докласти максимум зусиль для забезпечення розвитку 

бібліотеки й порушити перед вищими органами влади питання щодо її дієвої 

цільової підтримки. 

 

Було прийнято проект постанови з цього питання. 

 

*** 

 

Крім того, Президія НАН України прийняла рішення провести                          

16–18 травня 2018 р. ХIІ Всеукраїнський фестиваль науки, приурочивши його 

до 100-річного ювілею Національної академії наук України та ухвалила 

відповідні заходи; оголосила подяку академіку НАН України В.В.Стрелку за 

багаторічну плідну працю на посаді директора Інституту сорбції та проблем 

ендоекології НАН України та підтримала пропозицію щодо призначення його 

почесним директором цієї установи; прийняла постанову про призначення 

доктора медичних наук І.М.Тодурова на посаду директора Державної наукової 

установи «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»; визначила 

відповідальних від НАН України за підготовку та подання до Міністерства 

освіти і науки України пропозицій, передбачених рішенням Національної ради 

України з питань розвитку науки і технологій (протокол від 16.01.2018 № 1); 

затвердила Положення про порядок створення та діяльності наукових рад, 

комітетів і комісій Національної академії наук України; у межах підготовки до 

відзначення 100-річчя НАН України та з метою впорядкування пам’ятних місць 

і встановлення меморіальних дошок, пов’язаних з іменами видатних вчених 

НАН України, погодила ескізи двох меморіальних дошок, присвячених 

знаковим подіям і постатям в історії Академії; ухвалила Положення про 

Ювілейну почесну грамоту на честь 100-річчя Національної академії наук 

України; призначила головним редактором збірника «Праці Інституту 

прикладної математики і механіки НАН України» директора Інституту 

прикладної математики і механіки НАН України І.І.Скрипніка; заслухала 

інформацію начальника Відділу наукових і керівних кадрів НАН України 

В.М.Палія щодо підготовки провідними науковими установами НАН України 

наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі з урахуванням потреб розвитку 

галузей науки і пріоритетних наукових напрямів; також було розглянуто низку 

кадрових і організаційних питань й прийнято рішення про нагородження 

відзнаками Національної академії наук України. 

 

 

 

 

Секретаріат Президії НАН України 


