
     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОСТАНОВА  

. 

  03.03.2021  . 

 

м. Київ 

 

№.    82    . 

 

 

Про заходи НАН України з відзначення 

30-ї річниці Незалежності України 

  

 

24 серпня 2021 р. виповнюється 30 років з Дня проголошення 

Незалежності України – епохальної події у багатовіковій історії українського 

державотворення. Цей визначний день став поворотною віхою в історії 

України, знаменним символом національної єдності українського народу. 

Здобуття Незалежності надало могутнього імпульсу розвитку вітчизняної 

науки, освіти, культури, усіх сфер суспільного життя. 

З метою забезпечення участі НАН України у відзначенні                         

30-ї річниці Незалежності України Президія НАН України постановляє: 

1. Провести в другій половині серпня 2021 року із залученням 

національних галузевих академій наук України ювілейну сесію Загальних 

зборів НАН України, присвячену 30-й річниці Незалежності України. 

2. Віцепрезиденту НАН України члену-кореспонденту НАН України 

О.О.Рафальському спільно з Науково-організаційним відділом Президії НАН 

України у двотижневий термін підготувати проєкт програми ювілейної сесії 

Загальних зборів НАН України, погодженої з національними галузевими 

академіями наук, та заходів з її підготовки і проведення. 

3. Підготувати і видати книгу «Національна академія наук України 

часів Незалежності України». 

Покласти загальну координацію роботи з підготовки зазначеного 

видання на Секцію суспільних і гуманітарних наук НАН України (академік 

НАН України С.І.Пирожков). 

4. Затвердити редакційну колегію книги «Національна академія наук 

України часів Незалежності України» у складі, що додається.  

Уповноважити голову редакційної колегії у разі потреби вносити зміни 

до її складу. 
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5. Затвердити відповідальних та виконавців, строки підготовки книги 

«Національна академія наук України часів Незалежності України» до 

видання (додається).   

6. Затвердити Методичні рекомендації щодо підготовки рукопису 

книги «Національна академія наук України часів Незалежності України» та 

вимоги стосовно оформлення до неї матеріалів (додаються).    

7. Доручити видання книги «Національна академія наук України часів 

Незалежності України» Видавничому дому «Академперіодика» НАН 

України. 

8. Видавничому дому «Академперіодика» НАН України 

(О.Г.Вакаренко): 

8.1.  До 01.04.2021 подати пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних 

для виготовлення оригінал-макета книги «Національна академія наук 

України часів Незалежності України» та її друку в 2021 р.  

8.2. До 01.08.2021 забезпечити випуск видання у світ накладом                

500 примірників. 

9. Затвердити Перелік заходів НАН України з відзначення                      

30-ї річниці Незалежності України (додається). 

10. Групі науково-аналітичного забезпечення комунікаційної діяльності 

НАН України (М.О.Призіглей) спільно з установами НАН України 

забезпечити висвітлення найбільш вагомих заходів НАН України з 

відзначення 30-ї річниці Незалежності України на веб-сайті НАН України та 

у ЗМІ. 

Центру практичної інформатики НАН України (О.Д.Платонов) 

забезпечити розміщення на веб-сайті НАН України відповідної інформації в 

окремій рубриці. 

11. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого 

віцепрезидента НАН України академіка НАН України В.П.Горбуліна             

та Науково-організаційний відділ Президії НАН України. 

 

 

 

                     Президент   

Національної академії наук України 

           академік НАН України                                          А.Г.Загородній 

   

 

     В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук  України                            

            академік НАН України                           В.Л.Богданов 

 


