
     

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
 

ПОСТАНОВА 
. 

    14.06.2017   . 

 

м.Київ 

 

№.     174      . 
 

 

 

Про заходи щодо створення 

Віртуального музею НАН України  

 

 

 

У зв’язку з відзначенням 100-річчя НАН України постановою 

Президії НАН України від 09.11.2016 № 232 «Про підготовку до 

відзначення 100-літнього ювілею НАН України» затверджено ювілейні 

заходи, якими, зокрема, передбачено створення Віртуального музею 

НАН України (далі – Віртуальний музей).  

Віртуальний музей створюється з метою широкого висвітлення 

здобутків НАН України в українському і світовому суспільному та 

науково-інформаційному просторі. Музей включатиме систему 

віртуальних екскурсій, мультимедійну репрезентацію експонатів та 

довідковий апарат, що міститиме електронні каталоги і бази даних, 

оснащені численними рубрикаторами й покажчиками. Це дозволить 

представити громадськості із застосуванням сучасних інтернет-

технологій фундаментальний доробок НАН України та відобразити її 

діяльність у житті нашої країни в ХХ – на початку ХХІ ст. 

Відповідальними установами за створення Віртуального музею 

згаданою постановою Президії НАН України визначено Інститут 

телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України 

та Національну бібліотеку України імені В.І.Вернадського. 

З метою забезпечення створення Віртуального музею Президія 

НАН України постановляє: 

1. Створити при Президії НАН України Робочу групу з питань 

організації Віртуального музею НАН України (далі – Робоча група).  

Призначити головою Робочої групи в.о.члена Президії НАН 

України члена-кореспондента  НАН України С.О.Довгого.   

Голові Робочої групи у двотижневий термін подати на 

затвердження Президії НАН України склад Робочої групи.  

2. Робочій групі у місячний термін підготувати і подати на 

розгляд Президії НАН України проект Концепції створення 

Віртуального музею НАН України. 
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3. Інституту історії України НАН України (академік НАН України 

В.А.Смолій), Державній установі «Інститут досліджень науково-

технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України» 

(доктор економічних наук Б.А.Маліцький) надавати Робочій групі 

консультативну допомогу з питань створення Віртуального музею.  

4. Відділенням та установам НАН України забезпечувати 

своєчасну підготовку та подання відповідних їхньому профілю 

матеріалів для наповнення Віртуального музею. 

5. Науково-організаційному відділу Президії НАН України 

спільно з Відділом фінансово-економічного забезпечення діяльності 

НАН України забезпечити при підготовці клопотання НАН України до 

Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України щодо 

фінансування заходів з відзначення 100-річчя НАН України врахування 

пропозицій Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного 

простору НАН України та Національної бібліотеки України 

ім.В.І.Вернадського стосовно обсягів коштів, необхідних для виконання 

зазначеними установами робіт зі створення Віртуального музею.  

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на головного 

вченого секретаря НАН України академіка НАН України В.Л.Богданова.  

 

 

 

 

 

                      Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                   Б.Є.Патон 

 

 

         Головний учений секретар 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                             В.Л.Богданов 

 

 

 

 

 

                       

 


