
Ювілейна сесія Загальних зборів НАН України 

 

1 грудня 2008 року в Національному палаці мистецтв «Україна» відбулася 

Ювілейна сесія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена 

90-річчю з часу заснування Академії. 

Серед високоповажних гостей в роботі сесії брали учать Президент України 

В.А. Ющенко, Прем’єр-міністр України Ю.В. Тимошенко, міністр освіти і науки 

України І.О. Вакарчук, голова комітету Верховної Ради України з питань науки і 

освіти В.І. Полохало, президенти державних галузевих академій наук та ректори 

провідних університетів. На сесії були присутні численні делегації іноземних 

академій наук, провідних зарубіжних наукових центрів та університетів, а саме 

Російської академії наук, НАН Білорусі, АН Республіки Молдова, НАН Грузії, 

НАН Вірменії, НАН Азербайджану, НАН Казахстану, АН Естонії, Академій наук 

і мистецтв Чорногорії і Македонії, Московського державного університету ім. 

М.В. Ломоносова та інших. 

Відкриваючи Ювілейну сесію Загальних зборів президент Національної 

академії наук України академік НАН України Ю.Є. Патон відзначив, що Академія 

пройшла великий шлях, зробила вагомий внесок у розвиток вітчизняної та світової 

науки, стала одним з найбільших наукових центрів Європи та світу. 

Президент України В.А. Ющенко у своїй привітальній промові наголосив, 

що Національна академія утвердила себе як один із визначних європейських і 

світових наукових центрів. На ключових поворотах історії Національна академія 

завжди виступала як потужний духовний центр нації. Президент звернув особливу 

увагу на роль розвитку науки у нинішній час. Відтак, за його словами, завдання, 

яке стоїть перед наукою і владою, - забезпечити успішний перехід України до 

інформаційного етапу розвитку. Президент наголосив на необхідності підвищення 

престижу наукової діяльності та статусу науковця. «Необхідно посилити престиж 

наукової діяльності, зупинити відтік науковців з України та забезпечити в 

найближчий період значне поповнення наукової сфери талановитою молоддю», - 

зазначив Глава держави. 

В.А. Ющенко висловив упевненість у визначних перспективах української 

науки, у тому, що Національна академія з її багатими традиціями й могутнім 

потенціалом зможе відповісти на виклики новітнього часу. 

З нагоди свята Президент України вручив державні відзнаки видатним 

ученим НАН України, які були присуджені відповідним Указом. 

Зі словами привітання виступили Прем’єр-міністр України Ю.В. 

Тимошенко, президенти Російської академії наук Ю.С. Осіпов, НАН 

Азербайджану М.К. Керімов, НАН Грузії Т.В. Гамкрелідзе, НАН Республіки 

Казахстан М.Ж. Журінов, голова Президії НАН Білорусі М.В. Мясніковіч, 

президент Євразійської асоціації університетів, ректор Московського державного 



університету ім. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, віце-президент Російської 

академії наук, лауреат Нобелівської премії Ж.І. Алфьоров, ректор Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна В.С. Бакіров.  

Після закінчення Ювілейної сесії НАН України відбувся святковий концерт. 

Доповідь академіка Б.Є. Патона на ювілейній сесії Загальних зборів НАН 

України (1 грудня 2008 року) 

Указ Президента України № 1113/2008 "Про відзначення державними 

нагородами України працівників установ НАціональної академії наук України"  

   

 

 

http://www-ukr.univer.kharkov.ua/ua/person/Vil.S.Bakirov
http://aliasportal:36093/News/Publishers/Archive1/Documents/081201_report_Paton.pdf
http://aliasportal:36093/News/Publishers/Archive1/Documents/081201_report_Paton.pdf
http://www.president.gov.ua/documents/8672.html
http://www.president.gov.ua/documents/8672.html


 

 
 

 
 



 
  

 




