17 квітня. Звітна сесія Загальних зборів Національної академії наук України
У роботі сесії Загальних зборів взяв участь Президент України В.А.
Ющенко. Він виступив з промовою, у якій наголосив, що в нових умовах
глобалізованого світу перед українською наукою постають серйозні, якісно нові
виклики. Президент звернув увагу, що розробки і проекти українських науковців
мають попит у світі. Україна, за його словами, володіє унікальними винаходами і
раціоналізаторськими пропозиціями, які не мають аналогів. Значна частина їх
стосується паливно-енергетичної, космічної галузей. В.А. Ющенко також назвав
принципово важливим для подальшого розвитку науково-дослідницької сфери
України поглиблення міжнародної інтеграції. Науково-технічне співробітництво з
Європейським Союзом сприятиме залученню української науки до єдиного
європейського науково-дослідницького простору. Зокрема, це стосується активної
участі у 7-й Рамковій програмі ЄС, яка розпочалася поточного року і
охоплюватиме наступний семирічний період. Глава держави вказав, що впоратися
з викликами, що стоять нині у сфері науки і техніки, можна лише спільними
зусиллями. Він зазначив, що зусилля, які сьогодні робить Національна академія
наук, - колосальний внесок у розвиток Української держави.

У роботі сесії взяли також участь іноземні гості, представники наукової
громадськості, засобів масової інформації.

Зі звітною доповіддю «Про діяльність НАН України у 2007 році та
підвищення ролі Академії у вирішенні актуальних завдань розвитку України»
виступив президент НАН України академік НАН України Б.Є.Патон.

У обговорені Звіту про діяльність НАН України у 2007 році, доповіді
президента НАН України академіка НАН України Б.Є.Патона взяли участь
академіки НАН України П.Ф. Гожик, С.О. Фірстов, С.В. Комісаренко, А.Г.
Наумовець, В.М. Геєць, В.А. Підгорський, З.Т. Назарчук, В.М. Шестопалов, чл.кор. НАН України В.К. Симоненко, О.Л. Копиленко, А.О. Морозов, д.філос.н. Є.І.
Головаха, д.ф.-м.н. Н.Г. Гусєва, д.х.н. Л.К. Патриляк, голова Комітету Верховної
Ради України з питань науки і освіти В.І. Полохало, генеральний директор НКА
України Ю.С. Алексєєв. У свої виступах вони торкалися актуальних питань
реалізації пріоритетних напрямів наукових досліджень та розробок, наукового
забезпечення законотворчої діяльності, розвитку мінерально-сировинної бази
України, розбудови сучасної системи біобезпеки, співпраці з Національним
космічним агентством та ряду інших проблем.
За результатами обговорення було прийнято постанову Загальних зборів
НАН України «Про затвердження Звіту про діяльність НАН України у 2007 році
та заходи щодо реалізації пропозицій і зауважень, висловлених на Загальних
зборах НАН України».

Відбулося вручення Золотої медалі ім. В.І.Вернадського НАН України
академіку НАН України М.В. Поповичу та професору Ж. Ніва, дипломів
лауреатам премій імені видатних учених України.

