
 
ПЛАН 

заходів по відзначенню 100-річчя Національної академії наук України 

 в Полтавській області 

 
№ Зміст пунктів плану Заходи, спрямовані на реалізацію 

пунктів плану 

Строк 

виконанн

я 

Відповідальні за 

виконання 

1 Провести тематичні семінари, лекції, 

конференції, круглі столи для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів, 

студентів вищих навчальних закладів 

всіх рівнів акредитації та форм 

власності 

Забезпечити проведення тематичних 

семінарів, лекцій, конференцій, 

круглих столів для учнів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, студентів вищих 

навчальних закладів всіх рівнів 

акредитації та форм власності 

 

 

Протягом 

року 

Керівники вищих 

навчальних закладів, 

керівники органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів та  

об’єднаних 

територіальних громад 

2. Забезпечити проведення в обласній 

науковій бібліотеці та бібліотеках 

вищих навчальних закладів публічних 

заходів з питань діяльності видатних 

науковців, членів НАН України  

Організувати проведення в обласній 

науковій бібліотеці та бібліотеках 

вищих навчальних закладів публічні 

заходи з питань діяльності видатних 

науковців, членів НАН України  

 

Протягом 

року 

Управління культури 

облдержадміністрації, 

Керівники вищих 

навчальних закладів ІІІ-

УІ рівнів акредитації 

3. Сприяти висвітленню в засобах 

масової інформації заходів з 

підготовки та відзначення 100-річчя 

Національної академії наук України 

Забезпечити висвітлення в засобах 

масової інформації заходів з 

підготовки та відзначення 100-річчя 

Національної академії наук України. 

Жовтень-

листопад 

2018 року 

Департамент 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 



облдержадміністрації 

спільно з філією ПАТ 

«НСТУ» «Полтавська 

регіональна дирекція 

«Лтава». 

4.  Звернутися до органів місцевого 

самоврядування з пропозицією  

найменування/перейменування 

об’єктів топоніміки населених пунктів 

на честь видатних вчених НАН 

України 

Підготувати звернення до органів 

місцевого самоврядування з 

пропозицією  

найменування/перейменування 

об’єктів топоніміки населених 

пунктів на честь видатних вчених 

НАН України. 

Жовтень- 

листопад 

2018 року 

Департамент 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

5. Підготувати методичні рекомендації 

«Видатні вчені України» та «Відомі 

науковці Полтавщини» для 

загальноосвітніх навчальних закладів  

області 

Забезпечити підготовку методичних 

рекомендацій «Видатні вчені 

України» та «Відомі науковці 

Полтавщини» для загальноосвітніх 

навчальних закладів  області. 

 

Вересень-

грудень 

2017 року 

Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти імені 

Михайла 

Остроградського 

6. Провести малі наукові читання, 

присвячені пам’яті академіка 

 В.І. Вернадського у Шишацькій 

спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів 

ім. В.І. Вернадського 

Забезпечити участь науковців 

Полтавщини у заході та підготувати  

друковані матеріали . 

Березень  

2018 р. 

Обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти імені 

Михайла 

Остроградського 

7.  Провести відкрите засідання кафедри 

педагогічної майстерності ПОІППО 

імені Михайла Остроградського, 

присвяченого 100-річчю НАН 

України 

Забезпечити участь науковців,  

слухачів курсів, представників 

органів управління, студентів вищих 

навчальних закладів м. Полтави. 

Травень 

2018р. 

Обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти імені 

Михайла 

Остроградського 



8.  Сприяти збереженню у селищі 

Шишаки Полтавської області об’єктів 

і місць, пов’язаних з першим 

президентом Національної академії 

наук України В.І. Вернадським . 

Забезпечити належне утримання 

музею та пам’ятного знаку 

академіку  

В.І. Вернадському у селищі Шишаки 

Полтавської області.  

Протягом 

року 

Шишацька 

райдержадміністрація 

Полтавської області 

 


