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Ювілейна сесія Загальних зборів Відділення механіки НАН України 

до 100-річчя Інституту механіки імені С. П. Тимошенка НАН України 

21 грудня 2018 року відбулась Ювілейна сесія Загальних зборів 

Відділення механіки НАН України, присвячена 100-річчю від дня заснування 

Інституту механіки імені С. П. Тимошенка НАН України  (Національна 

академія наук України). 

Ювілейна сесія Загальних зборів Відділення механіки НАН України, 

присвячена 100-річчю від дня заснування Інституту механіки імені 

С. П. Тимошенка НАН України, проходила у Малому залі Великого 

конференц-залу НАН України (Київ, вул. Володимирська, 55). 

На зборах були присутні: віце-президент Національної академії наук 

України академік НАН України А. Загородній, віце-президент Національної 

академії наук України академік В. Кошечко, головний учений секретар 

Національної академії наук України академік В. Богданов, академіки-

секретарі відділень, представники ДП «КБ «Південне», члени Відділення 

механіки НАН України, керівництво та співробітники Інституту механіки 

імені С. П. Тимошенка НАН України, представники наукових установ НАН 

України. 

Головуючий на зборах академік-секретар Відділення механіки НАН 

України академік А. Булат відкрив засідання, виступив із привітанням та 

короткою інформацією про Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН 

України. 

Зокрема, було зазначено, що Інститут, створений у 1918 р. вченим зі 

світовим ім’ям – академіком Степаном Прокоповичем Тимошенком, зробив 

значний внесок у розвиток української та світової науки, започаткував нові 

наукові напрями, сприяв становленню України як держави з міцним науково-

технічним потенціалом, доклав чимало зусиль для розвитку її 

обороноздатності. 

Всі роки свого існування Інститут активно займався фундаментальними 

проблемами природничих і технічних наук, підготовкою наукових кадрів 

вищої кваліфікації, досяг значних успіхів у вирішенні актуальних задач 

різних галузей промисловості країни. Результати, отримані науковцями 

Інституту механіки імені С. П. Тимошенка НАН України, знайшли визнання 

світової наукової спільноти. 

Співробітниками Інституту підготовлено багатотомні колективні 

монографії фундаментального характеру, які не мають аналогів у світовій 

науковій літературі з механіки. 

Отримані результати знайшли застосування в багатьох наукових 

установах та на підприємствах нашої держави, серед яких: Конструкторське 

бюро «Південне», Державне підприємство «Антонов». 

Наукові досягнення співробітників Інституту відзначено трьома 

Державними преміями СРСР, 13-ма Державними преміями України, Золотою 

медаллю імені В. І. Вернадського НАН України, 26-ма іменними преміями 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=4511
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=4511


НАН України, преміями для молодих вчених НАН України, почесними 

званнями, іншими державними та іноземними нагородами. 

Сьогодні Інститут продовжує активно працювати, розвиваючи 

фундаментальні дослідження в галузі механіки, підтримує тісні зв’язки з 

промисловими підприємствами, зміцнюючи науково-технічний потенціал 

нашої держави. 

З нагоди ювілею Інституту механіки імені С. П. Тимошенка НАН 

України надійшли привітання від Голови Верховної Ради України 

А. Парубія, Президента Національної академії наук України академіка 

Б. Патона, керівників установ НАН України. 

Віце-президент НАН України академік А. Загородній вручив нагороди 

від Верховної Ради України та Національної академії наук України. 

Заступник Генерального конструктора ДП «КБ «Південне» з наукової і 

навчальної роботи О. Кашанов вручив нагороди від ДП «КБ «Південне». 

З доповідями та привітаннями виступили: заступник Головного 

конструктора з наукової та навчальної роботи Державного підприємства 

«Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля» О. Кашанов, 

заступник головного конструктора ДП «КБ «Південне» імені М. К. Янгеля» з 

системного проектування ракет і ракетних комплексів ‒ начальник 

розрахунково-теоретичного комплексу з проектування і розрахунків у 

частині балістики, аеродинаміки, тепломасообміну, міцності В. Сіренко, 

академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства 

НАН України академік Л. Лобанов, академік-секретар Відділення фізики і 

астрономії НАН України академік В. Локтєв, директор Інституту прикладних 

проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України 

академік Р. Кушнір, директор Інституту проблем міцності імені 

Г. С. Писаренка НАН України академік В. Харченко, заступник директора 

Інституту гідромеханіки НАН України член-кореспондент НАН України 

Г. Воропаєв, завідувач відділу Інституту технічної механіки НАН України 

член-кореспондент НАН України В. Гудрамович, директор Механіко-

машинобудівного факультету Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» член-

кореспондент НАН України М. Бобир, заступник директора Інституту 

кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України член-кореспондент НАН 

України О. Хіміч. 

З доповідями про історію Інституту виступили: директор Інституту 

механіки імені С. П. Тимошенка НАН України академік О. Гузь, головний 

учений секретар НАН України академік В. Богданов. 

 


