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До складу Національної академії наук України обрано нових членів
7 березня 2018 р. відбулася сесія Загальних зборів НАН України, під час
якої було обрано дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН
України (Національна академія наук України).
Як поінформував присутніх президент Національної академії наук
України, академік Б. Патон, до нинішніх виборів Президія НАН України, з
урахуванням положення Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність» щодо граничної чисельності членів Національної академії наук
України у 200 академіків і 400 членів-кореспондентів, оголосила 22 вакансії
академіків і 69 вакансій членів-кореспондентів з 84-х спеціальностей.
«В основу розподілу вакансій за відділеннями та визначення
спеціальностей було покладено прагнення забезпечити пріоритетний
розвиток фундаментальних наук, передусім за тими напрямами, де українські
вчені мають результати світового рівня. Безумовно, першочерговою умовою
була наявність за кожною спеціальністю гідних кандидатів до обрання, і не
лише в інститутах нашої Академії, а й у вітчизняних вищих навчальних
закладах, галузевих наукових та науково-технічних установах. Важливо
також, аби, обираючи нових членів, наша Академія не обмежувалася
переважно Києвом, а й дбала про посилення науки в інших регіонах держави,
і я вважаю, що цю необхідність наші відділення в процесі виборів
врахували», – зазначив президент НАН України.
Про значний інтерес наукової громадськості до цих виборів свідчить, за
його словами, високий конкурс претендентів. Так, на 22 вакансії академіків
було висунуто і зареєстровано 60 кандидатів, тобто майже троє на одне
місце, на 69 вакансій членів-кореспондентів – 229 кандидатів, або ж більше
трьох на одне місце.
Із висунутих кандидатів 219 є працівниками установ НАН України. Це –
75,7 % від загальної кількості претендентів. 70 осіб (24,3 %) представляли
вищі навчальні заклади, наукові установи різного відомчого підпорядкування
й інші організації. Усе це свідчить про те, що попри складні умови
сьогодення, авторитет Національної академії наук України в суспільстві
залишається високим і відбиває її значення як найвищої наукової установи
держави.
Список висунутих кандидатів було своєчасно, більш ніж за місяць до
виборів, опубліковано у пресі й електронних засобах масової інформації для
громадського обговорення, в якому взяли участь ради наукових установ,
вищих навчальних закладів, окремі провідні вчені як України, так і інших
держав, від яких надійшло кілька тисяч відгуків про наукову діяльність
кандидатів. Згідно з нашим Статутом уся підготовка до виборів відбувалася в
умовах повної відкритості та свободи обговорення кандидатур. На
вирішальній стадії виборної кампанії – загальних зборах відділень – також
було створено всі умови для вільного обміну думками, критичних виступів,

пропозицій, що безумовно сприяло здійсненню найбільш обґрунтованого,
об’єктивного й незалежного вибору.
Коротко характеризуючи склад кандидатів у члени НАН України,
обраних загальними зборами відділень, академік Б. Патон поінформував, що
це – 22 кандидати в академіки і 68 – у члени-кореспонденти.
З 22 кандидатів у академіки 19 – працівники НАН України, двоє – вчені,
які працюють у вищих навчальних закладах країни, один кандидат
представляє іншу наукову установу. Серед 68 кандидатів у членикореспонденти 54 працюють в установах Національної академії наук
України, 12 – у вищих навчальних закладах і двоє – в галузевих та інших
організаціях. В підсумку: серед кандидатів до обрання у члени НАН України
81 % були співробітниками наукових установ Академії, 15,5 % –
представниками вищої школи і 3,5 % – вченими, які працюють в галузевих та
інших установах і організаціях України.
18 кандидатів в академіки і 42 – у члени-кореспонденти працюють у
Києві. Це складає 66,7 % від загальної кількості всіх кандидатів у члени НАН
України. Двоє кандидатів в академіки працюють у Харкові і двоє – у Львові.
Серед кандидатів у члени-кореспонденти було 9 осіб – із Харкова, чотири – з
Дніпра, по троє – зі Львова й Одеси і по одному – з Миколаєва, ІваноФранківська, Тернополя та Слов’янська Донецької області. Таким чином, у
регіональних наукових центрах працює 33,3 % всіх обраних кандидатів у
члени Національної академії наук України.
Середній вік академіків НАН України напередодні виборів склав 77,3
року, членів-кореспондентів – 71 рік. Середній вік обраних кандидатів в
академіки НАН України складає 65,1 року, тобто є на 12 років меншим, ніж
досі, а кандидатів у члени-кореспонденти – 63,4 року, що на 7,5 років менше,
ніж до цього часу.
Серед обраних кандидатів у члени Академії – 9 жінок. Це більше, ніж
було обрано на будь-яких попередніх виборах за весь час існування НАН
України. Що стосується нинішнього персонального складу Академії, то
наразі жінок трохи більше 2 % серед академіків і близько 9 % – серед членівкореспондентів, а разом – 6,6 % від загальної кількості членів Академії.
Потому про результати виборів, що пройшли на загальних зборах
відділень НАН України, присутнім доповіли академіки-секретарі цих
відділень.
Після заслуховування й обговорення виступів відбувся фінальний етап
виборів до складу Національної академії наук України. За підсумками
таємного голосування обрано 21 академіка та 67 членів-кореспондентів НАН
України.

