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21 квітня 2011 року відбулася звітна сесія Загальних зборів Національної 

академії наук України. 

Зі звітною доповіддю «Підсумки діяльності Національної академії наук 

України в 2010 році та основні напрями її роботи в сучасних умовах» виступив 

президент НАН України академік НАН України Б.Є.Патон. 

У роботі сесії Загальних зборів взяв участь Голова Верховної Ради 

України академік НАН України В.М. Литвин. Він виступив з промовою, в якій 

зазначив, що Національна академія наук України має стати лідером в 

окресленні напрямків розвитку держави. 

У роботі сесії також взяли участь Секретар Ради національної безпеки і 

оборони України Р.В. Богатирьова, Голова Державного агентства України з 

питань науки, інновацій та інформатизації України академік НАН України 

В.П. Семиноженко, іноземні гості, представники наукової громадськості, 

засобів масової інформації. 

В обговорені Звіту про діяльність НАН України у 2010 році, доповіді 

президента НАН України академіка НАН України Б.Є.Патона взяли участь 

академіки НАН України Л.І. Анатичук, В.Г. Бар’яхтар, А.Ф. Булат, В.М. 

Ворона, Л.В. Губерський, Г.В. Єльська, Б.І. Олійник, Я.С. Яцків, президент 

НААН України академік НААН М.Д. Безуглий, президент НАМН України 

академік НАМН України А.В. Сердюк, чл.-кор. НАН України О.Л. 

Перевозчикова, голова Центрального комітету профспілки працівників НАН 

України А.І. Широков. Їх виступи були присвячені актуальним питанням 

розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень і розробок, участі 

вчених Академії у вирішенні найважливіших загальнодержавних проблем, 

сучасним проблемам функціонування наукової сфери, співпраці з галузевими 

академіями наук і освітніми закладами та ряду інших проблем. 

За результатами обговорення було прийнято постанову Загальних зборів 

НАН України «Про затвердження Звіту про діяльність НАН України у 2010 

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.П. Лисиці та почесному директору Інституту 

фізики твердого тіла імені Макса Планка професору Мануелю Кардоні, 

дипломів лауреатам премій імені видатних учених України.  
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