
Президія НАН України розглянула 

 

 

 

Перед початком чергового засідання Президії НАН України 29 травня                 

2019 року Президент НАН України академік НАН України Б.Є.Патон вручив 

присуджені Указом Президента України від 17.05.2019 № 236/2019 державні 

нагороди групі провідних учених Національної академії наук України з нагоди             

Дня науки за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення 

науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий 

професіоналізм й щиросердно поздоровив їх, побажав міцного здоров’я, 

подальшого творчого натхнення у невтомному науковому пошуку. 

 

*** 

 

Далі учасники засідання заслухали і обговорили доповідь завідувача відділу 

нервово-мʼязової фізіології Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України 

члена-кореспондента НАН України Я.М.Шуби «Біофізика канцерогенезу простати: 

новий погляд на проблему». 

 

В обговоренні доповіді взяли участь академік НАН України Б.Є.Патон, 

завідувач відділу Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин 

ім.В.П.Комісаренка НАМН України» член-кореспондент НАН України, академік 

НАМН України О.Г.Резніков, академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і 

молекулярної біології НАН України, директор Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна 

НАН України академік НАН України С.В.Комісаренко, Віце-президент НАН 

України, голова Секції хімічних і біологічних наук НАН України академік НАН 

України В.Г.Кошечко, академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН 

України академік НАН України В.М.Локтєв, директор Головної астрономічної 

обсерваторії НАН України академік НАН України Я.С.Яцків, голова Наукового 

комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, 

завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського 

НАН України академік НАН України А.Г.Білоус, Перший віце-президент НАН 

України, голова Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України 

академік НАН України А.Г.Наумовець. 

 

На думку Президії НАН України, у доповіді порушено важливі наукові 

питання розвитку досліджень механізмів канцерогенезу, зокрема тих явищ, що 

відбуваються на рівні клітинних мембран.  

Відзначалося, що наукова школа академіка П.Г.Костюка продовжує 

збагачувати науку новими знаннями та можливостями для розроблення 

лікувальних протоколів, й дослідження молекулярних механізмів функціонування 

і регуляції іонних каналів та зʼясування, як вони залучені у перебіг патологічних 

процесів, дозволить виробити рекомендації щодо визначення терапевтичних 

мішеней. 

http://biph.kiev.ua/uk/NMP:%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Було наголошено, що в цьому напрямі потрібно поглиблювати співпрацю з 

відповідними медичними установами та докладати більше зусиль для вирішення 

цих надважливих питань. 

 

Президія НАН України ухвалила відповідний проект постанови. 

 

 

*** 

 

Після цього члени Президії HAH України та запрошені заслухали й 

обговорили доповідь директора Головної астрономічної обсерваторії НАН України 

академіка НАН України Я.С.Яцківа «Про заходи з відзначення 75-річчя від дня 

заснування Головної астрономічної обсерваторії НАН України». 

 

У доповіді та виступах академіка НАН України Б.Є.Патона й академіка-

секретаря Відділення фізики і астрономії НАН України академіка НАН України 

В.М.Локтєва присутніх було ознайомлено з історією становлення та розвитку 

Обсерваторії як важливого центру астрономічних досліджень світового рівня, 

добре відомого роботами з фізики планет та Сонця, побудови глобальних систем 

відліку, дослідженнями окремих Галактик і Всесвіту в цілому.  

Відзначалося, що директор Головної астрономічної обсерваторії НАН 

України академік НАН України Я.С.Яцків особисто доклав до цього неабияких 

зусиль, очолюючи установу з 1975 року. 

Президія НАН України висловила думку про необхідність гідно відзначити 

75-річчя від часу заснування Головної астрономічної обсерваторії НАН України. 

 

Було прийнято проект постанови з цього питання. 

 

 

*** 

 

Крім того, Президія НАН України затвердила кандидата геолого-

мінералогічних наук І.М.Скопиченка на посаду директора Державної установи 

«Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН 

України» й академіка НАН України М.А.Тукала на посаду директора Інституту 

молекулярної біології і генетики НАН України; на виконання Указу Президента 

України від 24.04.2019 № 160/2019 погодила низку заходів з відзначення                               

23-ї річниці Конституції України; з метою забезпечення конституційних положень 

про державний статус української мови та уніфікації застосування норм правопису 

і зважаючи на важливість впровадження нової редакції Українського правопису в 

суспільну практику, постановила оприлюднити текст нової редакції «Українського 

правопису» на офіційному сайті НАН України, а також мовознавчим установам 

НАН України разом із фахівцями Міністерства освіти і науки України підготувати 

спільний план заходів з імплементації нової редакції «Українського правопису»; 
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заслухала інформацію ректора Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка академіка НАН України Л.В.Губерського про виступи у ЗМІ на адресу 

цього університету; директора Головної астрономічної обсерваторії НАН України 

академіка НАН України Я.С.Яцківа про проекти законодавчих та нормативних 

актів щодо електронних публікацій; також було розглянуто низку кадрових і 

організаційних питань й прийнято рішення про нагородження відзнаками 

Національної академії наук України.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретаріат Президії НАН України 


