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ПРЕС-АНОНС 
 

м. Київ, 25 квітня 2019 р. – 10:00 
 

25 квітня 2019 року відбудеться річна сесія Загальних зборів Національної академії 

наук України, присвячена підсумкам діяльності НАН України у 2018 році. 

Під час заходу буде представлено отримані минулого року результати 

фундаментальних і прикладних досліджень НАН України з широкого спектру галузей 

наукових знань та практичних застосувань. 

У звітній доповіді Президента Академії та виступах учених порушуватимуться 

питання забезпечення наукового й інноваційного розвитку, місця і ролі науки в 

українському суспільстві, участі Академії у вирішенні актуальних проблем, які постають 

перед суспільством і державою, а також обговорюватимуться напрями подальшого 

вдосконалення діяльності НАН України. Окрему увагу буде приділено ходу реалізації 

Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014-2023 роки. 
 

Програма заходу: 

– доповідь Президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона про 

Підсумки діяльності Національної академії наук України у 2018 році та завдання на 

наступний період; 

– обговорення доповіді та Звіту про діяльність НАН України; 

– вручення Золотої медалі імені В.І. Вернадського НАН України та дипломів 

лауреатам премій імені видатних учених України, нагородження іншими відзнаками. 
 

На захід запрошено вищих посадових осіб держави. 

У сесії візьмуть участь члени НАН України, наукові працівники, делеговані 

трудовими колективами наукових установ Академії, представники органів державної влади 

та наукової громадськості. 
 

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у висвітленні сесії. 

Акредитація преси триватиме до 24.04.2019 – 18.00 – за телефоном:  

(044) 239-65-88, а також за e-mail: nasofukraine@gmail.com  
 

Місце та час проведення заходу: 

25 квітня 2019 р. о 10.00 год. в актовій залі Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Іллєнка, 36/1, 

колишня назва – вул. Мельникова, 36/1). 
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