
18.04.2018 

Засідання Президії НАН України 

Президія НАН України заслухала і обговорила доповідь директора 

Інституту української мови НАН України доктора філологічних наук 

П. Гриценка «Стратегії сучасних лінгвістичних досліджень і завдання 

академічної лінгвоукраїністики»  (Національна академія наук України). 

 У доповіді та виступах  академіка НАН України  Б. Патона, провідного 

наукового співробітника Інституту української мови НАН України члена-

кореспондента НАН України, професора Н. Клименко, головного  наукового 

співробітника Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України  доктора 

філологічних наук, професора В. Бріцина, директора Головної астрономічної 

обсерваторії НАН України академіка НАН України  Я. Яцківа,  почесного 

директора Інституту археології НАН України академіка НАН України 

П. Толочка, академіка-секретаря Відділення фізики і астрономії НАН України 

академіка НАН України В. Локтєва, академіка-секретаря  Відділення 

літератури, мови та мистецтвознавства НАН України, директора  Інституту 

літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України академіка НАН України 

М. Жулинського було підкреслено особливу роль Національної академії наук 

України у дослідженні української мови в сучасних непростих умовах і 

переконливо продемонстровано, що установи Академії зробили вагомий внесок 

у вивчення української мови, зміну правового поля та  піднесення  культури 

використання державної мови в житті суспільства. При цьому бралися до уваги 

два вектори: перший – це наукове пізнання усієї складності української мови в 

її сучасному стані та минулому, і другий  – функціонування української мови, її 

використання як інструмента освіти, культури і консолідації суспільства. 

Цінним є широкий міжнародний контекст дослідницьких програм мовознавців, 

постійне просування результатів вивчення української мови в міжнародний 

науковий простір.  

Разом із тим, як підкреслювалося, сьогодні необхідно планомірно охопити 

вивченням усі сфери функціонування мови і всіх регіонів України. Потрібно 

докласти зусиль, щоб дослідження української мови в Академії максимально 

сприяли її удержавленню. З цією метою слід поглибити співпрацю  з  органами 

законодавчої й виконавчої влади України, з міністерствами освіти і науки, 

інформаційної політики, культури, а також ученими профільних кафедр 

університетів. Необхідно й надалі розвивати результативні контакти зі 

славістами світу. Актуальним завданням залишається віднайдення додаткових 

джерел фінансування для реалізації важливих мовознавчих програм.   

Було прийнято проект постанови з цього питання.  
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