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5 грудня 2014 р. 

відбулася зустріч 

президента Національної 

академії наук України 

академіка Бориса 

Євгеновича Патона з 

президентом Польської 

академії наук академіком 

Міхалем Кляйбером, в 

ході якої обговорили 

питання подальшої 

двосторонньої співпраці. 

 

З української сторони на зустрічі були присутні президент НАН України 

академік НАН України Борис Євгенович Патон, заступник Міністра освіти і 

науки України Максим Віталійович Стріха, віце-президент НАН України 

академік НАН України Анатолій Глібович Загородній, член Президії НАН 

України, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України академік 

НАН України Ярослав Степанович Яцків, в.о. головного вченого секретаря НАН 

України член-кореспондент НАН України В’ячеслав Леонідович Богданов. 

Польську делегацію на чолі з президентом Польської академії наук 

академіком ПАН Міхалем Кляйбером представляли член програмної ради 

Представництва «Польська академія наук» у Києві Павел Коваль, директор 

Представництва «Польська академія наук» у Києві професор Генрих Собчук, 

директор Бюро співробітництва з закордоном ПАН Уршула Вайцен та 

співробітник Бюро співробітництва з закордоном ПАН Януш Ларек.  

Відкриваючи зустріч, президент НАН України академік НАН України  

Борис Євгенович Патон зазначив, що Національна академія наук України має 

багаторічний досвід плідної співпраці з польськими науковцями. Наукове 

співробітництво двох Академій здійснюється на основі Угоди про науково-

технічне співробітництво, підписаної 1 липня 1997 р.  

Він також відмітив, що в останні роки наукове та науково-технічне 

співробітництво між НАН України і установами ПАН в цілому зазнало суттєвого 

розширення. Так, протягом 2012-2014 рр. успішно виконано 50 спільних науково-



дослідних проектів за 

участю 27 наукових установ 

НАН України у галузях  

фізики, математики, 

матеріалознавства, хімії, 

біології, наук про життя та 

екології. Про плідну 

співпрацю вчених свідчить 

проведення значної 

кількості спільних 

конференцій, семінарів та 

видання спільних наукових 

праць. 

Президент НАН 

України академік НАН України Борис Євгенович Патон наголосив, що 

співробітництво з ПАН сьогодні залишається одним з пріоритетних напрямів 

міжнародної діяльності Національної академії наук України. 

В свою чергу президент Польської академії наук академік ПАН  

Міхал Кляйбер подякував академіку НАН України Б.Є. Патону і назвав 

співробітництво з Національною академією наук України важливим вектором 

діяльності Польської академії наук. Він розповів про вже успішно реалізовані 

спільно з українськими вченими проекти за різними напрямами досліджень та 

вказав на необхідність розширення меж співпраці до всієї європейської наукової 

спільноти. 

Ще одним важливим моментом у польсько-українській науковій співпраці та  

великим кроком на шляху її подальшого розвитку, на думку М. Кляйбера, стало 

відкриття Представництва «Польська академія наук» у Києві.  

Директор 

Представництва «Польська 

академія наук» у Києві 

професор Г. Собчук 

зазначив, що Представництво 

ПАН вже 2 роки реалізує 

свою діяльність в Україні, 

однак тільки зараз було 

офіційно відкрито науковий 

центр в Києві. 



Польська академія 

наук на сьогодні має сім 

дослідницьких центрів за 

кордоном – окрім Києва, 

також у Берліні, Брюсселі, 

Москві, Парижі, Римі та 

Відні. 

В ході зустрічі Б.Є. 

Патон та М. Кляйбер 

підписали новий Протокол 

про співробітництво на 

2015-2017 рр., яким 

передбачено виконання 68 

спільних проектів, заздалегідь погоджених обома академіями. 

На завершення зустрічі всі учасники висловили впевненість у 

перспективності плідної двосторонньої співпраці з розвитку найрізноманітніших 

галузей сучасної науки. 
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