Підсумкова інформація про відзначення 100-річчя НАН України.
1.
7 грудня 2018 року в Національному академічному театрі опери
та балету України імені Т.Г. Шевченка відбулись офіційні урочистості з
нагоди 100-річчя Національної академії наук України – ювілейна сесія
Загальних зборів НАН України та святковий концерт. У заході взяли участь
Президент України Петро Порошенко, Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман, Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко,
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, Міністр культури України
Євген Нищук, перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з
питань науки і освіти народний депутат України Олександр Співаковський,
інші українські високопосадовці, а також представники вітчизняної та
зарубіжної наукової громадськості, українських ЗМІ, творчої інтелігенції.
Президент України Петро Порошенко в рамках заходу вручив державні
нагороди дванадцятьом співробітникам Академії.
2.
З нагоди 100-річного ювілею НАН України Указом Президента
України від 7 грудня 2018 року «Про відзначення державними нагородами
України працівників Національної академії наук України» відзначено 31
науковця Академії. Зокрема, Орден князя Ярослава Мудрого ІІ, ІІІ та ІV
ступенів отримали 4 особи, Орден «За заслуги» І, ІІ, ІІІ ступенів – 13 осіб,
почесним званням «Заслужений діяч науки і техніки» відзначено 11 осіб.
Нагородами Верховної Ради України відзначено 58 осіб, Кабінету
Міністрів України – 30.
3.
6-7 грудня 2018 року у Павільйоні «Наука» НАН України
(м.Київ, пр.Ак.Глушкова 1, павільон №23) проведено Виставку наукових і
науково-технічних досягнень вчених НАН України. У межах заходу 70
академічних установ представили понад 600 наукових результатів за
широким спектром напрямів – від інформаційних технологій до нових сортів
рослин, а також низку наукових видань. В межах виставки Академія разом із
Міністерством оборони України та Державним концерном «Укроборонпром»
провела спеціалізовану виставку-презентацію науково-технічних розробок і
технологій НАН України «Наука – обороні та безпеці держави», яку,
зокрема, оглянув Секретар Ради Національної безпеки і оборони України
А.В.Турчинов.
4.
6 грудня відбулася урочиста зустріч з іноземними делегаціями
зарубіжних академій наук та міжнародних наукових організацій з Австрії,
Азербайджану, Білорусі, Болгарії, В’єтнаму, Вірменії, Грузії, Естонії,
Казахстану, Киргизстану, Китаю, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі,

Словаччини, США, Чехії, Швеції, а також представниками ЮНЕСКО та
іноземних посольств в Україні.
5.
7 грудня 2018 року в Українському національному
інформаційному агентстві «Укрінформ» відбулася прес-конференція
«Національній академії наук України – 100 років».
6.
Рішенням 39-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, 100-річчя
НАН України включено до Календаря пам’ятних дат, що відзначалися у 2018
році на рівні ЮНЕСКО.
7.
З нагоди 100-річного ювілею НАН України проведено урочисті
збори колективів наукових установ на регіональному та місцевому рівні.
Зокрема, 19 листопада 2018 року Західний науковий центр (ЗНЦ) НАН
України та МОН України провів Урочисті збори наукової громадськості
Західного регіону України з нагоди 100-річчя НАН України. 28 листопада
2018 року Південний науковий центр НАН України та МОН України у
партнерстві з Одеською державною обласною адміністрацією та Радою
ректорів закладів вищої освіти Одеського регіону провів Урочисте засідання
Ради, присвячене 100-річчю НАН України. Донецький науковий центр
НАН України та МОН України (ДНЦ) 30 листопада 2018 року провів у
Краматорську Урочисті збори наукової громадськості Донецького регіону з
нагоди ювілею Академії. 4 грудня 2018 р. відбулися урочисті збори наукової
та освітянської громадськості Харкова з нагоди 100-річчя Національної
академії наук України. У заходах взяли участь дійсні члени та членикореспонденти НАН України, національних галузевих академій наук,
керівники академічних установ, закладів вищої освіти, наукові й науковопедагогічні співробітники, представники органів місцевого самоврядування,
профспілок, наукової громадськості регіонів тощо.
8.
Установами НАН України з нагоди 100-річчя НАН України
проведено понад 400 заходів: тематичних наукових конференцій,
симпозіумів, семінарів тощо. Серед них, зокрема, ІХ Міжнародний конгрес
україністів (25-27 червня, м. Київ); Гамовська астрономічна конференціяшкола «Астрономія на межі наук: астрофізика, космомікрофізика,
космологія, гравітація, радіоастрономія та астробіологія» (12-18 серпня м.
Одеса); VІ Міжнародна науково-практична конференція «Нанотехнології та
наноматеріали» (НАНО–2018, 27-30 серпня, м.Київ); Перший український
космічний форум, організований НАН України, Інститутом космічних
досліджень НАНУ-ДКАУ та ДП «КБ «Південне» (17-20 вересня, м. Київ),
міжнародна конференція «Зварювання та споріднені технології – сьогодення
і майбутнє» (6-7 грудня, м.Київ), міжнародний конгрес «Науковий потенціал
Західного регіону України у контексті міжнародного співробітництва:

сучасний стан і перспективи розвитку» (19-20 листопада, м.Львів),
Міжнародна науково-практична конференція «100-річчя НАН України:
внесок у дослідження міграційних процесів на зламі тисячоліть»
(27листопада, м.Київ) тощо.
9.
Національний банк України 10 жовтня 2018 року ввів в обіг
пам’ятні монети «100 років Національній академії наук України» номіналом
5 та 20 гривень.
10. Здійснено
випуск
художнього
маркованого
конверта,
присвяченого 100-річчю НАН України.
11. Створено документально-публіцистичний фільм, присвячений
100-річчю НАН України, та здійснено його показ в рамках урочистостей з
нагоди ювілею Академії.
12. Створено першу версію електронного музею НАН України.
Сформовано базу віртуальних турів щодо відображення наукової спадщини
установ НАН України. Створено: тайм-лайн історичного погляду на
діяльність НАН України, описи життєдіяльності вчених-засновників НАН
України, інтерактивну карту установ Академії та пам'ятних місць. Створено
першу версію бази знань відображення досягнень української науки.
13. Здійснено випуск ювілейних номерів журналів НАН України та
ювілейних науково-популярних праць: «Національна академія наук України.
1918-2018: до 100-річчя від дня заснування», «Національна академія наук
України 1918-2018. Видатні досягнення», «Нагороди НАН України»,
«Персональний склад НАН України. 1918-2018 рр.», «Правовий статус
Національної академії наук України: історія та сучасність» (3-є видання,
доповнене і перероблене), «Національна академія наук України. 1918-2018.
Хронологія», «Патони. Родинна хроніка».
14. На телеканалі «Інтер» в рамках програми «Ранок з Інтером» до
100-річчя НАН України відбувся показ відеосюжетів про НАН України.
Здійснено випуск низки телепередач, відбулися інтерв’ю вчених НАН
України на телебаченні та радіо про наукові здобутки вчених Академії та
історію НАН України. Опубліковано великі оглядові статті про історію та
здобутки Національної академії наук України в газетах «День» та «Дзеркало
тижня».

