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На спільному засіданні Президії Національної академії наук України та 

Колегії Міністерства освіти і науки України 24 жовтня 2018 року було 

заслухано доповідь голови Робочої групи з підготовки проекту Українського 

правопису члена-кореспондента НАН України С.Я.Єрмоленко «Про нову 

редакцію Українського правопису».  

 

В обговоренні взяли участь т.в.о. Міністра освіти і науки України 

В.В.Ковтунець, член Президії НАН України, Віце-президент НАН України, 

співголова Української національної комісії з питань правопису академік НАН 

України С.І.Пирожков, член Колегії МОН України, заступник Міністра освіти 

і науки України, співголова Української національної комісії з питань 

правопису доктор фізико-математичних наук М.В.Стріха, директор Інституту 

української мови НАН України доктор філологічних наук П.Ю.Гриценко, 

директор Інституту мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України доктор 

філологічних наук Б.М.Ажнюк, професор кафедри теорії і практики перекладу 

з романських мов імені М. Зерова Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка доктор філологічних наук 

О.І.Чередниченко, адміністратор словникового порталу r2u, директор 

видавництва «К.І.С.» Ю.І.Марченко, член Президії НАН України, академік-

секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України, 

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

України М.Г.Жулинський, член Президії НАН України, академік-секретар 

Відділення фізики і астрономії НАН України академік НАН України 

В.М.Локтєв, член Президії НАН України, Перший віце-президент НАН 

України, голова Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України 

академік НАН України А.Г.Наумовець, член Президії НАН України, член 

Колегії МОН України, президент Національної академії педагогічних наук 

України, академік НАН України академік НАПН України В.Г.Кремень, 

заступник академіка-секретаря Відділення загальної біології НАН України, 

директор Державної установи «Інститут еволюційної екології НАН України» 

академік НАН України В.Г.Радченко, член Колегії МОН України, завідувач 

відділу філософії культури, етики та естетики Інституту філософії імені 

Г.С.Сковороди НАН України доктор філософських наук, професор 

Є.К.Бистрицький, член Президії НАН України, директор Головної 

астрономічної обсерваторії НАН України академік НАН України Я.С.Яцків, 

в.о.члена Президії НАН України академік НАН  України С.О.Довгий, член 

Колегії МОН України, президент Громадської наукової організації «Академія 

наук вищої школи України» О.Г.Наконечний, член Колегії МОН України, 

ректор Київського університету імені Бориса Грінченка академік НАПН 

України В.О.Огнев’юк, член Президії НАН України, головний учений 

секретар НАН України академік НАН України В.Л.Богданов. 
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Відкриваючи спільне засідання, т.в.о. Міністра освіти і науки України 

В.В.Ковтунець підкреслив, що питання, яке розглядається на спільному 

засіданні, присвячене дуже актуальній проблемі, яка є надзвичайно важливою 

для забезпечення культурного й духовного розвитку Української держави, – 

створенню нової редакції Українського правопису. 

Проблеми правопису складні, оскільки включають фактично всі аспекти 

суспільного життя країни – мовно-культурний, інформаційний, економічний, 

політичний. Отож їх треба розв’язувати максимально виважено. Це можна 

зробити лише на суто науковій основі з урахуванням новітніх здобутків 

лінгвістичної науки. 

Як відзначалося на спільному засіданні, правописною комісією, до 

складу якої увійшли провідні академічні та університетські науковці, було 

здійснено велику роботу з підготовки проекту нової редакції цього важливого 

документа. Результати роботи були схвалені рішенням Національної комісії з 

питань правопису від 22 жовтня поточного року. 

Виступи в обговоренні проекту Українського правопису засвідчили, що 

у доповіді порушено дуже актуальну проблему підготовки нової редакції 

Українського правопису. Відзначалося, що проект нової редакції Українського 

правопису, потреба в якій давно назріла, розроблявся на основі української 

правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ, які набули 

поширення в різних сферах життя.  

Висловлювалася думка, що для успішного завершення цієї тривалої і 

копіткої роботи Робоча група з підготовки проекту Українського правопису 

спільно з представниками провідних мовознавчих установ Академії та 

фахівцями закладів вищої освіти має доопрацювати документ згідно з 

пропозиціями, які були висловлені під час розгляду на засіданні правописної 

комісії та під час обговорення на спільному засіданні. 

Завершуючи розгляд питання, було одноголосно прийнято рішення в 

цілому схвалити проект нової редакції правопису, доопрацювавши згідно з 

обговоренням, і визнати завершення роботи над ним одним із пріоритетних 

завдань вітчизняної лінгвістичної науки. Потім передати проект до 

Міністерства освіти і науки України з подальшим поданням його на розгляд 

Кабінету Міністрів України. 

 

На закінчення Президія Національної академії наук України та Колегія 

Міністерства освіти і науки України ухвалили прийняття відповідної спільної 

постанови. 
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*** 
 

Далі учасники засідання заслухали інформацію виконувача обов’язків  

директора державної наукової установи «Київський академічний університет» 

члена-кореспондента НАН України О.А.Кордюка щодо діяльності державної 

наукової установи «Київський академічний університет». 
 

У доповіді та виступах т.в.о. Міністра освіти і науки України 

В.В.Ковтунця, члена Колегії МОН України, президента Громадської наукової 

організації «Академія наук вищої школи України» О.Г.Наконечного, члена 

Президії НАН України, академіка-секретаря Відділення фізики і астрономії 

НАН України академіка НАН України В.М.Локтєва, члена Президії НАН 

України, почесного директора Інституту фізичної хімії 

ім.Л.В.Писаржевського НАН України академіка НАН України В.Д.Походенка, 

члена Президії НАН України, директора Головної астрономічної обсерваторії 

НАН України академіка НАН України Я.С.Яцківа, члена Президії НАН 

України, члена Колегії МОН України, ректора Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка академіка НАН України 

Л.В.Губерського, заступника академіка-секретаря Відділення біохімії, 

фізіології та молекулярної біології НАН України академіка НАН України 

М.С.Веселовського, члена Президії НАН України, Першого віце-президента 

НАН України, голови Секції фізико-технічних і математичних наук НАН 

України академіка НАН України А.Г.Наумовця, в.о.члена Президії НАН 

України академіка НАН України С.О.Довгого, члена Колегії МОН України, 

заступника Міністра освіти і науки України доктора фізико-математичних 

наук М.В.Стріхи відзначалося, що подальша розбудова державної наукової 

установи «Київський академічний університет» у сфері управління НАН 

України та МОН України сприятиме підготовці висококваліфікованих 

наукових кадрів для наукових установ і закладів вищої освіти, інтеграції у 

світовий освітньо-науковий простір для забезпечення проривного розвитку 

України в галузі фундаментальних та прикладних наук за моделлю поєднання 

освіти, науки та інновацій. 

Успішному формуванню та підвищенню ефективності діяльності 

наукової установи має сприяти заснування та розвиток центрів досліджень, 

зокрема Лабораторії зі створення нових матеріалів із залученням сучасних 

алгоритмів штучного інтелекту, Лабораторії квантових технологій та Центру 

інновацій одночасно з розширенням освітньої складової шляхом ліцензування 

нових спеціальностей: 111 «Математика», 113 «Прикладна математика»,                           

132 «Матеріалознавство». 
 

На закінчення Президія Національної академії наук України та Колегія 

Міністерства освіти і науки України прийняли спільну постанову з цього 

питання. 

 
 

Секретаріат Президії НАН України 


