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Президія Національної академії наук України та Комітет Верховної 

Ради України з питань науки і освіти провели перше спільне засідання 

17 жовтня 2018 р. відбулося спільне засідання Президії Національної 

академії наук України та Комітету Верховної Ради України з питань науки і 

освіти з питання «Національна академія наук України: основні засади 

розвитку та державної підтримки»  (Національна академія наук України). 

Варто зазначити, що цей захід став перший виїзним засіданням Комітету 

Верховної Ради України з питань науки і освіти VIII скликання. 

Головували на зібранні та звернулися до присутніх зі вступними 

словами президент Національної академії наук України академік Б. Патон і 

перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і 

освіти, народний депутат України О. Співаковський. 
 

 
 

Учасники засідання заслухали й обговорили три доповіді. 

Із доповіддю «Про основні засади розвитку та державної підтримки 

Національної академії наук України» виступив перший віце-президент НАН 

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

академік А. Наумовець. 

Про участь НАН України в розробленні проекту державної стратегії 

розвитку науки, технологій та інноваційної діяльності, а також завдання 

Академії, які випливають із цієї стратегії, розповів віце-президент НАН 

України, директор Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова 

НАН України академік А. Загородній. 

Історії заснування й розвитку НАН України, а також її сучасному 

статусу в Українській державі стосувався виступ заступника Голови 
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Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, голови підкомітету 

з питань наукової і науково-технічної діяльності цього Комітету, народного 

депутата України І. Кириленка. 

В обговоренні зазначених доповідей узяли участь заступник міністра 

освіти і науки України М. Стріха, голова Наукового комітету Національної 

ради України з питань розвитку науки і технологій академік А. Білоус, голова 

Північно-східного наукового центру НАН України та МОН України академік 

В. Семиноженко, голова Західного наукового центру НАН України та МОН 

України академік З. Назарчук, заступник директора з наукової роботи 

Інституту математики НАН України доктор фізико-математичних наук, 

професор О. Антонюк, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН 

України академік Я. Яцків і перший віце-президент НАН України академік 

В. Горбулін. 

На завершення обговорення слово було надано членам парламентського 

Комітету, народним депутатам України О. Скрипнику, Т. Кременю та 

В. Литвину. 

Потому Президія Академії і Комітет ухвалили спільне рішення, а 

академік Б. Патон і народний депутат України О. Співаковський підписали 

Меморандум про співробітництво між Національною академією наук 

України та Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти. 

Читайте також: Інформація про спільне засідання Комітету Верховної 

Ради України з питань науки і освіти та Президії Національної академії наук 

України 17 жовтня 2018 року // Комітет Верховної Ради України з питань 

науки і освіти. – 2018. – 17.10. 
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