20.12.2018
Північно-Східний науковий центр НАН України та МОН України у
партнерстві з Харківською обласною державною адміністрацією провів
Урочисті збори, присвячені 100-річчю Національної академії наук
України
4 грудня 2018 р. відбулись Урочисті збори наукової та освітянської
громадськості Харкова з нагоди 100-річчя Національної академії наук
України, на які було запрошено академіків і членів-кореспондентів НАН
України, членів національних галузевих академій наук, керівників закладів
вищої освіти й академічних установ, провідних учених, наукову молодь міста
(Національна академія наук України).
Учасників зборів привітав президент НАН України академік Б. Патон. У
своєму відеозверненні він підкреслив особливий, а в деяких напрямах і
вирішальний внесок харківської наукової школи у досягнення вітчизняної
науки.
Із вітальним словом до присутніх звернувся заступник голови
Харківської обласної державної адміністрації А. Бабічев. Із доповіддю про
досягнення харківської академічної науки виступив голова ПівнічноСхідного наукового центру (ПСНЦ) НАН України та МОН України академік
В. Семиноженко. Він, зокрема, привітав Бориса Євгеновича Патона зі 100річним ювілеєм, який збігся в часі зі 100-річчям Академії, а також акцентував
на тому, що саме у нинішній складний для України час має настати загальне
повне розуміння того, що національна безпека – це, в першу чергу, науковотехнічне лідерство.
На честь 100-річчя НАН України за плідну наукову діяльність, вагомий
внесок у розвиток вітчизняної науки, високий рівень професійної
майстерності Почесною грамотою обласної державної адміністрації
нагороджені: директор Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
академік Б. Гриньов, головний науковий співробітник Фізико-технічного
інституту низьких температур імені Б. Є. Вєркіна НАН України академік
Л. Пастур, директор Інституту монокристалів НАН України членкореспондент НАН України І. Притула, директор ПрАТ «Харківський центр
науково-технічної та економічної інформації» Є. Рябов, провідний науковий
співробітник Науково-дослідного інституту астрономії Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна член-кореспондент НАН
України Ю. Шкуратов, а також колективи Національного наукового центру
«Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, Фізико-технічного
інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України, Науковотехнологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України,
Північно-Східного наукового центру НАН України та МОН України,
Інституту проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України.
Висловлено Подяку голови обласної державної адміністрації вченому
секретареві Інституту технічних проблем магнетизму НАН України
кандидату технічних наук П. Добродєєву, старшому науковому
співробітнику Радіоастрономічного інституту НАН України кандидату

фізико-математичних наук В. Доровському, старшому науковому
співробітнику Інституту радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН
України кандидату фізико-математичних наук С. Кишку, завідувачу відділу
Інституту іоносфери НАН України та МОН України кандидату фізикоматематичних наук С. Панасенку, виконувачу обов’язків старшого наукового
співробітника Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
кандидату біологічних наук Ю. Пахомовій.
Відзнаками НАН України нагороджені:
– Відзнакою «За сприяння розвитку науки» – генеральний директор ВАТ
«Турбоатом» В. Суботін;
– Пам’ятною відзнакою на честь 100-річчя Національної академії наук
України – ректор Харківського національного університету міського
господарства імені О. М. Бекетова доктор наук з державного управління
В. Бабаєв і ректор Харківського національного економічного університету
доктор економічних наук В. Пономаренко;
– Ювілейною почесною грамотою на честь 100-річчя Національної
академії наук України – трудовий колектив ВАТ «Турбоатом», директор
Комунального закладу «Харківська обласна Мала академія наук Харківської
обласної ради» В. Луніна, директор Інституту права, технологій та інновацій
О. Сімсон, проректор з наукової роботи Харківського державного
університету харчування та торгівлі В. Михайлов, директор філії «Південна
залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» М. Уманець.

Учасників урочистих зборів святковим концертом привітали майстри
мистецтв Харківської обласної філармонії.
***
Крім того, в рамках святкування 100-річчя Національної академії наук
України з 4 по 8 грудня 2018 р. в «ЄрміловЦентрі» (м. Харків) тривала
виставка плакатів «Харків науковий. Вчені очима молодих дизайнерів».

Експозицію склали плакати, створені засобами графічного дизайну,
портретної галереї художніх образів лідерів харківської та, в цілому,
української науки. Створили плакати студенти кафедри графічного дизайну
Харківської державної академії дизайну і мистецтв (ХДАДМ).

