
Президія НАН України розглянула 

 

 

На черговому засіданні Президії НАН України 15 січня 2020 року                  

члени Президії HAH України та запрошені заслухали й обговорили доповідь 

голови Наукової ради цільової комплексної програми фундаментальних 

досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових 

наноматеріалів і нанотехнологій», першого віце-президента НАН України, 

голови Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України академіка 

НАН України А.Г.Наумовця про виконання зазначеної програми протягом 

2015–2019 рр. 

 

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

віце-президент НАН України, директор Інституту фізичної хімії 

ім.Л.В.Писаржевського НАН України академік НАН України В.Г.Кошечко, 

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, заступник директора Інституту проблем 

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

С.О.Фірстов, голова Північно-Східного наукового центру НАН України та 

МОН України, генеральний директор Державної наукової установи «Науково-

технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України» академік 

НАН України В.П.Семиноженко, академік-секретар Відділення фізики і 

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

Головної астрономічної обсерваторії НАН України академік НАН України 

Я.С.Яцків. 

На думку Президії НАН України, доповідь академіка НАН України 

А.Г.Наумовця засвідчила про вагомі здобутки у виконанні зазначеної 

Програми. Отримані фундаментальні результати та практичні розробки                         

є вкрай важливими для фізики, хімії, матеріалознавства, біології, медицини, 

фармацевтичної промисловості тощо.  

Особливо підкреслювалося, що деякі розробки впроваджені або готові 

до впровадження і можуть вже в найближчому майбутньому стати основою 

сучасних інноваційних технологій у багатьох галузях економіки країни.  

Зважаючи на те, що чимало отриманих результатів є досить 

перспективними і потребують подальшого наукового доопрацювання, було 

запропоновано їх продовжувати і розвивати надалі, затвердивши нову Цільову 

програму фундаментальних досліджень НАН України «Перспективні 

фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і 

нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров’я та сільського 

господарства» на 2020–2024 рр., виконання якої має вирішити низку нових 

фундаментальних проблем та дозволить розвинути отримані раніше 

результати. 

 

Президія НАН України ухвалила відповідний проект постанови. 
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*** 

 

Далі Президія НАН України заслухала повідомлення першого віце-

президента НАН України академіка НАН України В.П.Горбуліна щодо 

подальшого розвитку нормативно-правового забезпечення наукової сфери та 

вдосконалення структури управління в НАН України. 

 

 

У виступах в обговоренні академіка НАН України Б.Є.Патона, 

директора  Інституту проблем міцності ім.Г.С.Писаренка НАН України 

академіка НАН України В.В.Харченка, директора  Державної установи 

«Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» академіка НАН 

України Я.Б.Блюма, голови Північно-Східного наукового центру НАН 

України та МОН України, генерального директора Державної наукової 

установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН 

України» академіка НАН України В.П.Семиноженка, академіка-секретаря 

Відділення фізики і астрономії НАН України академіка НАН України 

В.М.Локтєва, завідувача відділу Інституту загальної та неорганічної хімії 

ім.В.І.Вернадського НАН України академіка НАН України А.Г.Білоуса, 

президента Національної академії педагогічних наук України академіка НАН 

України, академіка НАПН України В.Г.Кременя, директора Головної 

астрономічної обсерваторії НАН України академіка НАН України Я.С.Яцківа 

було засвідчено, що Робочою групою НАН України з підготовки пропозицій  

щодо розвитку наукової сфери України, яку очолює академік НАН України 

В.П.Горбулін, в стислі терміни проведено велику роботу, підготовлено 

ґрунтовні пропозиції щодо першочергових змін до законодавства, а також 

пропозиції щодо подальшого реформування діяльності нашої Академії. 

Реалізація запропонованих робочою групою законодавчих ініціатив має 

забезпечити поширення науково-експертних функцій Академії, піднесення її 

статусу як вищої державної наукової організації, поліпшення забезпечення                  

її діяльності, в тому числі вирішення майнових питань. 

Створення в Академії нових консультативно-дорадчих органів, а саме 

Науково-технічної ради НАН України та науково-координаційних рад її 

секцій, підвищить обґрунтованість управлінських рішень Академії з багатьох 

питань. 

Висловлювалося переконання, що залучення до роботи цих рад 

представників органів державної влади, провідних науково-виробничих 

підприємств,  університетів і наукової громадськості має стати основою 

подальшого зміцнення зв’язків науки з виробництвом та освітньою сферою. 

Було приділено увагу також подальшому розвитку роботи зі створення 

наукових програм, в першу чергу в інтересах залізничного транспорту, а також 

виготовлення труб великого діаметра для магістральних трубопроводів, 

діяльності галузевих академій наук, підготовки сесії річних загальних зборів. 
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Завершуючи обговорення, Президія НАН України наголосила, що треба 

докласти всіх зусиль для практичної реалізації в стислі строки всіх пропозицій, 

що були напрацьовані. Це стосується як законодавчих ініціатив, про які вже 

йшлося, так й ініціатив Академії щодо започаткування державних цільових 

програм розвитку галузей економіки та соціальної сфери, забезпечення 

обороноздатності країни. 

 

Було прийнято проект постанови з цього питання. 

 

 

*** 

 

Крім того, Президія НАН України постановила оголосити конкурс                    

на заміщення посад директорів наукових установ Секції фізико-технічних і 

математичних наук НАН України, Секції хімічних і біологічних наук НАН 

України та Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України; погодила 

зміни до Положення про стипендії Національної академії наук України для 

молодих вчених та до Положення про стипендії Національної академії наук 

України для молодих вчених строком на 1 рік у зв’язку зі збільшенням розміру 

стипендій; присвоїла звання «Почесний доктор Національної академії наук 

України» ректорові Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» академіку НАН 

України М.З.Згуровському за вагомий внесок у розвиток науки, суспільний 

прогрес, забезпечення миру, взаєморозуміння й співробітництва між 

народами; прийняла рішення установам НАН України відповідно до профілю 

діяльності брати участь у відзначенні в 2020 році пам’ятних дат і ювілеїв 

згідно з постановою Верховної Ради України від 03.12.2019 № 325-ІХ                     

«Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році», передбачивши у 

необхідних випадках проведення науково-практичних конференцій, круглих 

столів та інших тематичних заходів; затвердила план підготовки питань для 

розгляду на засіданнях Президії НАН України у 2020 році; на виконання 

постанови Президії НАН України від 31.01.2018 № 41 «Про затвердження 

Положення про порядок створення та діяльності наукових рад, комітетів                         

і комісій Національної академії наук України» ліквідувала окремі наукові 

ради, створені при Відділенні математики НАН України; схвалила плани 

редакційної підготовки та випуску видавничої продукції Державним 

підприємством «Науково-виробниче підприємство «Видавництво «Наукова 

думка» НАН України» та Видавничим домом «Академперіодика» 

НАН України за бюджетні кошти у 2020 році; затвердила головним 

редактором журналів «Металофізика та новітні технології» та «Успіхи фізики 

металів» директора Інституту металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України 

члена-кореспондента НАН України В.А.Татаренка й оголосила подяку 

академіку НАН України О.М.Івасишину за багаторічну працю на посаді 

головного редактора цих журналів; затвердила головним редактором збірника 
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«Проблеми загальної енергетики» директора Інституту проблем 

машинобудування ім.А.М.Підгорного НАН України члена-кореспондента 

НАН України А.В.Русанова та оголосила подяку академіку НАН України 

М.М.Кулику за багаторічну працю на посаді головного редактора цього 

збірника; підтримала рішення про припинення випуску збірника 

«Комп’ютерні засоби, мережі та системи»; також було розглянуто низку 

кадрових і організаційних питань й прийнято рішення про нагородження 

відзнаками Національної академії наук України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретаріат Президії НАН України 


