
12 квітня відбулася звітна сесія загальних зборів Національної 

академії наук України. На початку засідання президент НАН України 

академік НАН України Б. Патон оголосив Звернення Президента України  

В. Януковича до учасників сесії загальних зборів НАН України. 

У роботі сесії взяли участь міністр освіти і науки, молоді та спорту 

України Д. Табачник, голова Державного агентства з питань науки, інновацій 

та інформатизації України В. Семиноженко, іноземні гості, представники 

наукової громадськості, ЗМІ. 

Зі звітною доповіддю «Про діяльність Національної академії наук 

України в 2011 р. та основні напрями її подальшої роботи» виступив 

академік НАН України Б. Патон. 

В обговоренні Звіту про діяльність НАН України у 2011 р., доповіді 

президента НАН України академіка НАН України Б. Патона взяли участь 

президент Національної академії аграрних наук України академік НААН 

України М. Безуглий, академіки НАН України А. Білоус, А. Булат,  

В. Іванов, О. Коноваленко, О. Кришталь, Ю. Туниця, Ю. Шемшученко,  

Я. Яцків, чл.-кор. НАН України В. Варюхін, голова Центрального комітету 

профспілки працівників НАН України А. Широков. Їхні виступи були 

присвячені актуальним питанням розвитку пріоритетних напрямів наукових 

досліджень і розробок, участі вчених академії у вирішенні найважливіших 

загальнодержавних проблем, удосконалення системи підготовки наукових 

кадрів, співпраці з освітянами, галузевими академіями наук та ряду інших 

проблем. 

Зокрема, академік НАН України А. Булат ознайомив присутніх з 

інноваційними технологіями, створеними вченими академії, з комплексного 

освоєння покладів мінеральних ресурсів. 

У своєму виступі академік НАН України О. Коноваленко поінформував 

про розвиток низькочастотної радіоастрономії в Україні та її інтеграцію у 

європейську радіоастрономічну науку, результати роботи з модернізації 

найбільшого у світі радіотелескопу УТР-2 та побудову гігантського 

українського радіотелескопа нового покоління. 

Академік НАН України Ю. Туниця повідомив про роботу вчених над 

проектом щорічної наукової доповіді «Національна стратегія сталого 

розвитку: усталеність та справедливість» та над розробкою нового 

універсального міжнародного документа – Екологічної конституції Землі. 

Академік НАН України В. Іванов звітував про результати реалізації 

спільної російсько-української програми наукових досліджень «Чорне море 

як імітаційна модель океану». Він підкреслив, що ця програма стала 

важливим чинником розвитку співробітництва країн Причорномор’я зі 



створення єдиної системи оперативних спостережень Чорного моря та дала 

змогу отримати ряд вагомих прикладних результатів з розробки морських 

оперативних прогнозів, передбачення траєкторій поширення нафтових 

забруднень, змін берегової лінії, територій можливих затоплень тощо. 

Зацікавив присутніх виступ акад. НАН України О. Кришталя, у якому 

він ознайомив з останніми досягненнями нейронаук з вивчення свідомості та 

її впливу на еволюцію. 

За результатами обговорення було прийнято постанову загальних зборів 

НАН України «Про затвердження Звіту про діяльність НАН України у  

2011 р. та заходи щодо реалізації пропозицій і зауважень, висловлених на 

загальних зборах НАН України». 

Відбулося вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України 

акад. НАН України Б. Олійнику та акад. Македонської академії наук і 

мистецтв Б. Ристовськи, дипломів лауреатам премій імені видатних учених 

України. Наприкінці засідання віце-президент НАН України акад. НАН 

України А. Наумовець повідомив про проведення Всеукраїнського 

фестивалю науки та запросив учасників загальних зборів до активної участі в 

ньому (12 квітня 2012 р. відбулася звітна сесія загальних зборів 

Національної академії наук України // Національна академія наук України 

(http://www.nas.gov.ua). – 2012. – 13.04). 


