
     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОС Т А НОВ А  
. 

  11.05.2022  . 

 

м. Київ 

 

№.    135    . 

 

 

Про активізацію комунікаційної діяльності  

НАН України в умовах воєнного стану 

 

 

 

Заслухавши й обговоривши інформацію віцепрезидента НАН 

України академіка НАН України В.Л.Богданова щодо активізації 

комунікаційної діяльності НАН України в умовах воєнного стану, 

Президія НАН України відзначає, що під час війни, розв’язаної Росією 

проти України, та в контексті повоєнних викликів Українській державі              

і суспільству значно зросла актуальність питань оперативного 

висвітлення діяльності НАН України у засобах масової інформації                   

та на офіційному сайті Академії.  

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на 

офіційному сайті НАН України висвітлюється інформація про 

дослідження та розробки академічних установ, пов’язані зі зміцненням 

обороноздатності і безпеки держави, благодійну та волонтерську 

діяльність співробітників Академії в інтересах Збройних Сил України             

та територіальної оборони, зусилля науковців НАН України, спрямовані 

на розвінчання фейків російської пропаганди, інформування 

міжнародної наукової громадськості про жахливі наслідки воєнної 

агресії з боку РФ тощо. 

Разом з тим в сучасних умовах необхідно значно активізувати 

комунікаційну діяльність Академії.  

З метою донесення до широких кіл громадськості інформації             

про діяльність НАН України в умовах воєнного стану, на виконання 

доручення заступника Керівника Офісу Президента України 

О.С.Дніпрова від 05.05.2022 № 43-01/324 Президія НАН України 

постановляє:       
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1. Інформацію віцепрезидента НАН України академіка НАН 

України В.Л.Богданова про активізацію комунікаційної діяльності НАН 

України в умовах воєнного стану взяти до відома.  

Вважати висвітлення заходів, спрямованих на зміцнення 

обороноздатності і безпеки держави, посилення стійкості українського 

суспільства, протидію антиукраїнській пропаганді, відновлення та 

розвиток України у воєнний і післявоєнний періоди одним з 

найважливіших напрямів комунікаційної діяльності НАН України.  

2. Секціям, відділенням, регіональним науковим центрам і 

науковим установам НАН України оперативно надавати до групи 

науково-аналітичного забезпечення комунікаційної діяльності НАН 

України, що виконує функції Прес-служби НАН України, інформацію 

про важливі фундаментальні та прикладні наукові дослідження і 

дослідження, результати яких можуть бути використані для зміцнення 

обороноздатності та безпеки країни й відновлення в повоєнний час 

економіки, а також про спільні заходи з національними галузевими 

академіями наук України, закладами вищої освіти України, зарубіжними 

партнерами, про благодійну та волонтерську діяльність співробітників 

Академії в інтересах Збройних Сил України і територіальної оборони. 

Взяти до відома, що надання матеріалів про оборонні наукові 

дослідження і розробки установ НАН України, що плануються                          

для оприлюднення на веб-сайті НАН України, має здійснюватися                       

з урахуванням вимог розпорядження Президії НАН України                            

від 30.03.2022 № 167 «Щодо оприлюднення повідомлень на веб-сайті 

НАН України в умовах воєнного стану».   

3. Науково-організаційному відділу Президії НАН України 

(Сектор зведеного планування) забезпечити подання до Офісу 

Президента України раз на два тижні по понеділках починаючи                         

з 9 травня ц.р. стислої інформації про важливі події, організовані                       

та проведені науковими установами НАН України.  

4. Групі науково-аналітичного забезпечення комунікаційної 

діяльності НАН України (Прес-служба НАН України): 

4.1. Оперативно розміщувати на веб-сайті НАН України                          

й на сторінці Академії у мережі Facebook новини і матеріали,                          

що висвітлюють діяльність НАН України, спрямовану на зміцнення 

обороноздатності та безпеки держави, посилення стійкості українського 

суспільства, протидію антиукраїнській пропаганді, відновлення й 

розвиток України у воєнний і післявоєнний періоди. 
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4.2. Регулярно забезпечувати організацію та проведення прес-

конференцій і брифінгів керівництва НАН України, підготовку прес-

релізів для висвітлення результатів наукової та інноваційної діяльності 

НАН України, важливих подій і заходів в академічних установах. 

4.3. За сприяння Комісії НАН України з питань комунікацій із 

суспільством і популяризації наукової діяльності забезпечувати 

висвітлення найвагоміших подій та результатів діяльності установ НАН 

України у засобах масової інформації. 

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на 

віцепрезидента НАН України члена-кореспондента НАН України 

О.О.Рафальського та Науково-організаційний відділ Президії НАН 

України. 

 

 

 

 

 

                       Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                             Анатолій ЗАГОРОДНІЙ 

 

 

   В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                               Вячеслав БОГДАНОВ 

 

 


