
                              

1. Наукова доповідь: «Забезпечення національної безпеки України як 

інструмент розвитку суспільства» 

  Доповідачка – акад. Алла ЧЕРЕП – віцепрезидентка з  економічної політики 

та фінансів. 

 

2. Вступ до ГО «НАН ВО України» на вакантні посади академіків та членів-

кореспондентів згідно з затвердженою квотою 

 

Доповідачі: перші віцепрезиденти, віцепрезиденти, керівники відокремлених 

наукових підрозділів (академіки-секретарі наукових фахових відділень) 
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Вих. № 180 від 18.10.2022 р. 

                                                                                             Першим віцепрезидентам,  

                                                     віцепрезидентам, керівникам відокремлених  

                                                     наукових підрозділів (академікам-секретарям 

                                                     наукових фахових відділень), 

                                    членам Президії ГО «НАН ВО України» 

                                                   

                                                  Шановні колеги! 

 

Апарат Президії Академії інформує, що 27 жовтня 2022 року о 15:00 

відбудеться засідання Президії ГО «НАН ВО України» у режимі онлайн на базі 

платформи Zoom. 

Посилання для приєднання: 

https://us02web.zoom.us/j/85215833512?pwd=cFNjL0FIQ1JGTS81dzZFalA2UnNmdz09 

Ідентифікатор конференції: 852 1583 3512. 

Код доступу: 887760. 

 

Порядок денний: 
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3.  Інформація про підготовку до Звітної онлайн-конференції Академії 

 

Доповідачі: перші віцепрезиденти, віцепрезиденти, керівники наукових 

відокремлених підрозділів (академіки-секретарі наукових фахових відділень) 

 

4. Інформація про підготовку до Наукового форуму, присвяченому 

Всесвітньному дню науки 

 

Доповідач - акад. Юрій КУЗНЄЦОВ – віцепрезидент з наукової діяльності 

 

5. Про подальшу діяльність аналітичної, організаційно-методичної та 

адміністративної роботи Академії 

Доповідач - акад. Сергій  ЗЯБЛІЦЕВ – віцепрезидент з аналітичної, 

організаційно-методичної та адміністративної діяльності 

 

6. Різне  

6.1 інформація про звернення до МОН України щодо включення до складу 

робочої групи з питань приватної освіти  представників від ГО «НАН ВО 

України» 

Доповідач – акад. Станіслав ТАБАЧНІКОВ – президент Академії 

6.2 про хід виконаня Ухвали Звітної річної онлайн-конференції від 11 грудня 

2021 року 

Доповідачі: акад. Раду ПРОЦЮК – перший віцепрезидент;  акад. Валентина 

МОЙСЕЄНКО – віцепрезидентка з природничих наук- головний вчений 

секретар 

 

6.3 інформація про хід проведення щорічного конкурсу «Краще видання року» 

 

 Доповідачка: акад. Ольга БІЛЯЄВА – віцепрезидентка, голова журі   

 

6.4 затвердження Положення про Вчену раду Інституту освіти дорослих та її 

складу 

 Доповідачка: акад. Ірина ДЕЙНЕГА – віцепрезидентка з питань академічної 

мобільності та євроінтеграції, директорка Інституту освіти дорослих 



 

6.5   інформація про фінансово-господарську діяльність Академії та сплату 

членських внесків 

 

 Доповідачка: Ірина ПРИЙМАЧЕНКО – головний бухгалтер Академії 

   

З повагою 

 

Президент, 

заслужений лікар України, 

д-р мед.н., професор                                       акад. Станіслав ТАБАЧНІКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Товалович Т.В 0977084368 


