
5 травня 2006 року відбулася звітна сесія 

Загальних зборів Національної академії наук 

України  

05  травня  2006   

У церемонії відкриття зборів взяли участь Президент України В.А. Ющенко, 

Прем’єр-міністр України Ю.І. Єхануров, Голова Верховної Ради України академік НАН 

України В.М. Литвин, Секретар Ради національної безпеки і оборони України  А.К. 

Кінах, Міністр науки та освіти України С.М. Ніколаєнко. У роботі сесії взяли також участь 

іноземні гості,  представники наукової громадськості, засобів масової інформації. 

 

Президент України В.А. Ющенко звернувся із вітальним словом до учасників 

зборів і проголосив промову.  Глава держави підкреслив, що українська влада вважає 

розвиток освіти, науки та високих технологій в Україні пріоритетним завданням.  Більш 

того, « влада розуміє, - запевнив лідер держави, - що роль науки, особливо 

фундаментальної, повинна бути пріоритетною, бо без цього ми програємо прикладну 

науку та інновації». 



 

В.А. Ющенко висловив сподівання, що збори Національної академії наук України 

допоможуть у визначенні національних пріоритетів розвитку науки та тих факторів, які 

гальмують її розвиток, а концепція розвитку наукової сфери, що розробляється згідно з 

його розпорядженням, буде єдиним документом, що дасть концентроване бачення 

політики держави у науковій та науково-технічній сфері. 

Зі звітною доповіддю ”Основні підсумки діяльності та перспективи розвитку 

Національної академії наук України” виступив президент НАН України академік НАН 

України Б.Є.Патон. 

У обговорені Звіту про діяльність НАН України у 2005 році, промови Президента 

України В.А.Ющенка, доповіді президента НАН України академіка НАН України 

Б.Є.Патона взяли академіки НАН України А.Ф.Булат, М.Г. Жулинський,  С.В. 

Комісаренко, В.М. Литвин, В.М. Локтєв, В.Л.Найдек, І.М. Неклюдов,  С.І.Пирожков, П.П. 

Толочко, Ю. С. Шемшученко, чл.-кор. НАН України В.І. Лялько та голова ЦК 

профспілки  працівників  НАН України А.І. Широков. За результатами обговорення було 

прийнято постанову Загальних зборів НАН України «Про  підсумки звітного періоду та 

основні завдання НАН України». 

 

 



  

Відбулося вручення нагород за досягнення  у науковій діяльності.  Найвищою 

відзнакою  Національної академії наук України Золотою Медаллю ім. В.І.Вернадського 

нагороджено академіка НАН України В.В.Скопенка та  іноземного члена НАН України 



академіка РАН М.А.Плате, які виступили на сесії з науковими доповідями.  

 

Спільну відзнаку Європейського матеріалознавчого товариства та польського 

Фонду розвитку матеріалознавчих наук Золоту медаль імені проф. Яна Чохральського 

вручено академіку НАН України  Б. Є. Патону. Великій групі вчених вручено дипломи 

премій імені видатних вчених України.  

http://www.frnm.org.pl/en/cgm/intro/intro.htm


   

У заключному слові президент НАН України акад. НАН України Б.Є.Патон 

зазначив, що перед Академією в наступні роки постають винятково важливі 

завдання.  Серед них, насамперед ефективне виконання свого головного статутного 

обов’язку – розвитку фундаментальних досліджень, поглиблення роботи з підготовки 

науково обгрунтованих пропозицій, спрямованих на вирішення найбільш актуальних для 

нашої держави проблем. Академік НАН України Б.Є.Патон висловив впевненість, що 

науковий потенціал Академії буде більшою мірою використовуватись на благо народу 

України. 

 




