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Лист підтримки кандидата на посаду президента 
Національної академії наук України академіка Анатолія Загороднього

Трудовий колектив Науково-дослідного інституту астрономії на засіданні Вченої 
Ради НДІ астрономії від 20 вересня 2020 р. розглянув виборчі програми кандидатів на 
посаду президента НАН України, ключові положення програм, ціли і задачі кандидатів, 
запропоновані ними шляхи розвитку науки в нашій країні.

Вважаємо, що всі кандидати є справжніми фахівцями у своїх галузях та мають 
великий науково-організаційний і викладацький досвід. В той же час найбільш 
збалансованою та реалістичною з точки зору запропонованих заходів по реформуванню 
НАН в умовах загального кризового становища української науки є програма академіка 
Анатолія Загороднього. Науковцям і викладачам в Україні та за її межами відома плідна 
академічна і наукова діяльність А.Г. Загороднього, спрямована на підготовку та виховання 
висококваліфікованих фахівців міжнародного рівня. Він здобув беззаперечний авторитет 
компетентного та досвідченого керівника, вченого світового рівня, щирого патріота своєї 
держави.

Однією із стратегічних задач розвитку країни є об’єднання зусиль всіх осередків 
науки та освіти для розквіту нашої держави, розвитку її економіки і культури та зміцнення 
обороноздатності. Академік Загородній має величезний досвід взаємодії та співпраці з 
Міністерством освіти і науки, Науковим комітетом Нацради з питань розвитку науки і 
технологій, Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. На 
посаді голови Наглядової ради Каразінського університету А.Г. Загородній приділяє 
чимало зусиль для виведення університету у топ світових рейтингів закладів вищої освіти. 
Впевнені, що на посаді Президента НАН він зможе інтегрувати всі здорові наукові сили 
заради сталого розвитку науки та освіти.

Безсумнівно, міжнародний престиж української науки та її інтеграція у світ будуть 
неодмінно підтримані А.Г. Загороднім з огляду на його чималі зусилля по налагодженню 
співробітництва з провідними іноземними дослідницькими центрами.
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