
Про стан підготовки до відзначення 100-річчя Національної 

академії наук України (на 10.10.2017 р.) 

 

З метою підготовки до відзначення 100-річчя Національної академії 

наук України Президія НАН України в червні 2015 року створила Комісію з 

підготовки заходів щодо відзначення 100-літнього ювілею НАН України 

(постанова Президії НАН України від 17.06.2015 № 169) та у листопаді 2016 

року затвердила розроблені цією комісією заходи (постанова Президії НАН 

України від 09.11.2016 № 232).   

За клопотанням НАН України в травні 2017 року вийшов Указ 

Президента України «Про відзначення 100-річчя Національної академії наук 

України» (від 18.05.2017 № 136). Кабінет Міністрів України наприкінці 

травня ц.р. схвалив План організації виконання зазначеного Указу 

Президента України. Розпорядженням Президії НАН України від 20.06.2017 

№ 391 визначено участь Академії у підготовці заходів за цим Планом. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 № 657-р 

утворено Організаційний комітет з підготовки та відзначення 100-річчя НАН 

України та затверджено його персональний склад. За участі НАН України 

підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України про 

затвердження плану заходів з відзначення ювілею. До Мінфіну України  

надано пропозиції до проекту кошторису ювілейних заходів з необхідними 

обґрунтуваннями та розрахунками (лист НАН України від 30.06.2017 № 

9зд/1160-6). 

27 вересня 2017 року Президія НАН України розглянула питання про 

стан підготовки заходів з відзначення 100-річчя НАН України. Зазначено, що 

на цей час проведено певну роботу з підготовки заходів з відзначення 100-

літнього ювілею НАН України. Передано до друку першу частину збірника 

документів і матеріалів «Національна академія наук – 100: головні тенденції 

розвитку і здобутки». Проведено збір та оброблення матеріалів до 

узагальнюючої праці «Національна академія наук України. 1918–2018: до 

100-річчя від дня заснування». Підготовлено подарункове видання «100 років 

поступу Національної академії наук у цифрах і фактах», низку ювілейних 

номерів журналів НАН України та монографій.  

З Міністерством закордонних справ України узгоджено питання 

залучення посольств України в іноземних країнах до пропагування здобутків 

НАН України. Отримано згоду Національного банку України на випуск 

ювілейної монети та Укрпошти на випуск ювілейної поштової марки. 

Підготовлено концепцію та кошторис виставки  наукових і науково-

технічних досягнень установ НАН України. Затверджено логотип емблеми 



НАН України до її століття. Визначено заходи щодо створення Віртуального 

музею НАН України  та створено відповідну робочу групу, яка має 

підготувати та подати на розгляд Президії НАН України проект концепції 

цього музею.  

Постановою Президії НАН України від 27 вересня 2017 до заходів з 

відзначення 100-літнього ювілею Академії додатково включено 

запровадження почесної відзнаки НАН України до 100-річчя від часу 

заснування Національної академії наук України, а також підготовку та друк 

книги «Нагороди НАН України».  


