Хроніка наукового життя

Всеукраїнський круглий стіл
«Інформаційне суспільство:
його проблеми та перспективи
у ХХІ столітті»
29 березня 2016 р. у Національному авіаційному університеті
(Київ) відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Інформаційне
суспільство: його проблеми та перспективи у ХХІ столітті. Організаторами круглого столу виступили Національний авіаційний університет (НАУ), Інститут досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України,
кафедра філософії та соціології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. У роботі круглого столу взяли
участь 110 представників — молодих учених, аспірантів, студентів, викладачів та науковців провідних університетів і наукових установ Києва, Полтави, Кіровограда, Житомира, Дрогобича, Чернівців, Харкова, Івано-Франківська.
Відкрив роботу круглого столу голова оргкомітету, доктор
філологічних наук, професор, директор Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету А.Г. Гудманян, який
зазначив актуальність запропонованих для розгляду тем і вис
ловив сподівання, що доповіді, які будуть обговорені на круг
лому столі, допоможуть зрозуміти досягнення філософської
науки, присвячені сучасним проблемам інформаційного
суспільства.
Доктор філософських наук, професор Л.Г. Дротянко у допо
віді «Трансформація мовленнєвої культури у сучасному університе
ті» підняла актуальне питання про роль мовленнєвої культури,
семіотичну онтологію пізнання і, відповідно, про радикальне
зростання ролі символічних засобів осягнення світу. Доповідач
проаналізувала зміни у мовленнєвій культурі у зв’язку з появою
нових технічних засобів комунікації та акцентувала увагу на
тому, що в умовах інформатизації володіння викладачем зага
льною мовленнєвою культурою та критичний погляд на
суспільні процеси дозволяють йому стати талановитим вик
ладачем-інтегратором. Пріоритетним завданням університет
ської освіти стає формування філософської культури, що
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ґрунтується на раціональності (на відміну від ірраціональності), абстрактності (на
відміну від конкретності), критичності (на відміну від догматичності), системності
(на відміну від фрагментарності).
Аспекти пізнання як відображення і пізнання як творчості були підняті у доповіді доктора філософських наук, професора, головного наукового співробітника Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва
НАН України В.І. Онопрієнка «Інженерія знань в інформаційній революції». Доповідач
зазначив, що кібернетика в СРСР, а також інтерпретація проблем штучного інтелекту завжди по’єднувалася з філософськими і утопічними проектами, тоді як у США
швидко відбувся перехід від кібернетики до прагматичних цілей інформаційних
технологій та інженерії знань. Саме такий підхід і став магістральним шляхом побудови інформаційного суспільства. Доповідач розглянув основні перспективні напрямки сфери досліджень штучного інтелекту, зіставив проблематику штучного інтелекту з новою галуззю комп’ютерних наук — інженерією знань і розглянув їх як
інструментальні засоби інформаційної революції.
Доповідь доктора філософських наук, доцента кафедри філософії НАУ
Л.А. Ороховської на тему «Проблеми становлення медіакратії в інформаційну добу»
була присвячена особливостям взаємодії мас-медіа і держави в інформаційну добу.
Політика держави, яка орієнтована на консолідацію різних соціальних груп, у сфері
мас-медіа має бути спрямована на: забезпечення суспільства повною, правдивою,
своєчасною інформацією з розрізненням фактів і думок; забезпечення плюралізму
ЗМІ; визнання рівності всіх ЗМІ; забезпечення свободи інформаційної політики в
межах законів про ЗМІ; толерантність інформаційної політики; відмову від маніпулятивних прийомів, софістики; ведення відкритого діалогу; дотримання вимог інформаційної безпеки.
Доктор філософських наук, професор кафедри філософії Київського національного університету будівництва і архітектури І.В. Чорноморденко у доповіді «Наукові чи позанаукові знання: конфронтація чи діалог» зазначив, що сучасне суспільство стикається з низкою глобальних проблем, для пояснення і вирішення яких
потрібна мобілізація різних знань. У доповіді було розглянуто альтернативні щодо
науки форми знання в цивілізаціях минулого (досвід, релігія, мистецтво, мораль
тощо). Крім ненаукових знань, існують і знання, які слід називати позанауковим
знанням; воно є продуктом і результатом інших, ніж наука, епістемілогічних практик.
Науковцям лише варто приділяти більше уваги їх дослідженню і використанню.
Доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Навчальнонаукового Гуманітарного інституту НАУ С.М. Ягодзінський у доповіді «Вища освіта в
мережевому суспільстві: потреба, тренд, бізнес» звернув увагу на те, що становлення
сучасного університету як бренду вимагає, з одного боку, позиціонування його як
науково-дослідницького, бізнес-орієнтованого, інноваційного закладу, з іншого —
потребує постійного розширення його інформаційної архітектури з неодмінним відображенням результатів цього процесу через усі доступні канали транслювання
соціальної інформації.
У виступі «Загрозливі знання» в умовах інформаційного суспільства» доктор
філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології Національного медичного університету І.В. Васильєва наголосила на тому, що однією з найактуальніших проблем сьогодення є збереження етичного компонента в науководослідницькому процесі. Людство з такою швидкістю рухається вперед, що не
встигає осмислювати результати і наслідки своєї діяльності. Насторожує тенденція
до перебільшення успіхів та значення новітніх генно-інженерних досліджень за
очевидного замовчування їх можливих загрозливих наслідків. Це дозволяє ввести у
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науковий обіг термін «загрозливе знання». Причому йдеться не про якість і рівень
наукових здобутків, а про характер і доцільність їх застосування.
Значний інтерес викликав виступ доктора філософських наук, професора, завідувача відділу зарубіжної філософії Інституту філософії ім. Григорія Сковороди
НАН України В.В. Ляха «Цінності в контексті модернізації і постмодернізації». Він
підкреслив, що теорія зміни цінностей дозволяє зробити декілька виразних прогнозів. У загальній перспективі цінності постмодерну найбільшого поширення набудуть в суспільствах з найвищим рівнем багатства і ступенем впевненості в майбутньому; для населення економічно бідних суспільств на перший план здебільшого
виходитимуть цінності виживання. Всередині суспільств цінності постмодерну найбільшого поширення набудуть серед верств з найбільшою впевненістю в майбутньому. Високі темпи економічного зростання мають породжувати відносно швидкі
темпи ціннісних змін і відчутні ціннісні відмінності між генераціями.
В ході обговорення доповідей було розглянуто: проблеми комунікацій у сучасному суспільстві (канд. філос. н. О.П. Антіпова, Н.А. Ченбай), філософські та соціокультурні аспекти біоетики (докт. філос. н., професор Л.Г. Конотоп), ціннісні орієнтації соціальної архітектоніки глобальних соціальних мереж в умовах інформатизації
(докт. філос. н., професор П.А. Кравченко), історична свідомість сучасної молоді в
інформаційну епоху (докт. філос. н., професор В.М. Вашкевич), гуманістичний вимір людського буття в інформаційному суспільстві (канд. філос. н., доцент А.М. Фоменко), філософія в освітньому просторі інформаційного суспільства (д. філос. н.,
професор І.Д. Загрійчук), роль біоетики в умовах експансії новітніх технологій (канд.
філос. н., доцент О.П. Скиба), філософська культура в умовах інформаційного суспільства (канд. філос. н., доцент Т.Д. Суходуб, О.О. Кудин). Канд. філос. н., доцент
О.А. Матюхіна зазначила, що спадщина великого лікаря й гуманіста, автора концепції благоговіння перед життям А. Швейцера є дороговказом у біоетичній підготовці студентів медичних спеціальностей. Основні ідеї етичної концепції Швейцера
полягають у тому, що не пізнання й не практика, а переживання становить найсуттєвіший зв’язок людини зі світом. Саме буття, за Швейцером, є універсальною волею до життя. На думку канд. філос. н. Л.В. Білецької, у сучасних взаєминах лікаря і
пацієнта відбувається перехід від принципів патерналізму до принципів співпраці і
взаємної довіри (підтримки, розуміння, поваги, співчуття). Канд. істор. н., доцент
У.П. Кошетар, звертаючись до суїциду як до біоетичної проблеми інформаційного
суспільства, наголосила на тому, що сучасна біоетика є надзвичайно складним утворенням. Їй властиві як серйозні наукові здобутки, широка популярність, так і елементи міфологізації й певна фантомність.
Учасники «круглого столу» рекомендували врахувати результати виступів та
дискусій у навчальному процесі та включити їх у навчальні програми гуманітарних
дисциплін.
Т.А. Пода,
кандидат філософських наук,
доцент Національного авіаційного університету

ISSN 0374-3896. Наука та наукознавство. 2017. № 1 (95)

171

Ф.С. Бабичев
(100 років від дня народження)
Бабичев Федір Семенович — відомий український хі
мік-органік, академік НАН України (1973). Народився
28 лютого 1917 р. у селі Бобриковому (нині Луганської
обл.) у селянській родині. Закінчив хімічний факультет Київського університету в 1944 р., де залишився
працювати, пройшовши шлях від завідувача хімічним
складом до декана факультету. У 1965 р. захистив
докторську дисертацію «2-Бензтиазолилалкил-арилкарбоновые кислоты и синтезы из них гетероциклов с
мостиковым атомом азота». З 1967 р. — професор кафедри органічної хімії, у 1968—1978 рр. — декан хімічного факультету, з 1971 р. — завідувач кафедри
органічної хімії. У 1978—1988 рр. — віце-президент
АН УРСР, з 1988 р. — радник Президії НАН України.
Помер 28 квітня 2000 р.
Наукові праці присвячені хімії гетероциклічних
сполук. Відкрив реакцію алкілування метиленових основ ряду бензотіазолу галоген
алкілами (1950). В 1956 р. розробив метод синтезу бензотіазолілалкіл (арил) карбонових кислот конденсацією о-амінофенолу з ангідридами двоосновних кислот та
відновленням ефірів бензотіазолілалкіл (арил) карбонових кислот отримав відповідні карбіноли. В 1964 р. встановив будову продуктів приєднання α-галогенкетонів
і хлорангідридів карбонових кислот до метиленових основ ряду бензотіазолу, отримавши низку ціанінових барвників. У 1969 р. запропонував методи синтезу конденсованих гетероциклів із загальним атомом азоту для двох циклів. У 1970–1973 рр.
встановив можливість застосування цих сполук як фізіологічно активних препаратів, органічних напівпровідників, фотосенсибілізаторів, вивчав їх стереохімічні
властивості. Тривалий час у Київському університеті читав курс органічної хімії та
спецкурс «Стереохімія органічних сполук». Автор близько 400 наукових публікацій,
у тому числі посібника з хімії «Будова і властивості органічних сполук» (1971 р.,
разом із М.Ю. Корніловим), трьох монографій, низки авторських свідоцтв. Виховав
двох докторів та понад 30 кандидатів наук, був заступником головного редактора
Української енциклопедії.
Ф.С. Бабичев — заслужений діяч науки і техніки України (1997). Лауреат Державної премії України (1998), премій НАН України ім. Л.В. Писаржевського (1986)
та А.І. Кіпріанова (1995). Має ордени та медалі.
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І.М. Ліфшиць
(100 років від дня народження)
Ліфшиць Ілля Михайлович — видатний фізик-тео
ретик, академік АН УРСР (1967) та АН СРСР (1970).
Народився 13 січня 1917 р. у Харкові у сім’ї лікаря,
професора Михайла Ілліча Ліфшиця. В 1936 р. закінчив Харківський університет. Від 1937 р. працював у
Харківському фізико-технічному інституті (ХФТІ). У
1938 р. закінчив Харківський механіко-машинобу
дівний інститут. У 1941 став завідувачем відділу ХФТІ,
водночас із травня 1944 р. займав посаду завідувача
кафедри Харківського університету. У 1948 р. став
чл.-кор. АН УРСР, 1970 був обраний академіком АН
СРСР. Від 1964 р. — професор кафедри квантової теорії (з 1978 р. — кафедри фізики низьких температур)
фізичного факультету Московського університету. З
1968 р. — завідувач відділу в Інституті фізичних проблем АН СРСР у Москві. Помер 23 жовтня 1982 р.
Дослідження стосуються теорії твердого тіла, головним чином загальної теорії
конденсованого стану речовини. Встановив зв’язок між спостережувальними властивостями металів і геометрією та топологією їх поверхні Фермі, висунув ідею відтворення енергетичного спектра конденсованих тіл за експериментальними даними та обґрунтував можливість розв’язання такої задачі. У результаті спільно з
учнями у 1954—1965 рр. побудував сучасну електронну теорію металів. Уперше проаналізував енергетичний спектр кристалів з дефектами, відкрив локальні та квазілокальні рівні, розробив термодинаміку шаруватих і ниткоподібних структур. Побудував теорії процесу двійникування та дифузійно-в’язкої течії полікристалічних
тіл. З’ясував кінетику руйнування надпровідного стану магнітним полем та електричним струмом, простежив кінетику фазових переходів 2-го роду та кінетику переходу металу з надпровідного стану в нормальний під дією магнітного поля. Передбачав фазовий перехід 2½ роду (1960) та з О.Ф. Андрєєвим — квантову дифузію
(1969). Є одним із творців теорії невпорядкованих систем, сучасної динамічної теорії твердого тіла та фізики квантових кристалів. Дослідження присвячено також
статистичній термодинаміці полімерів. Створив наукову школу. Опублікував близько 250 наукових праць.
І.М. Ліфшиць — лауреат премії ім. Ф. Саймона (1962), Ленінської премії (1967),
Державної премії СРСР у галузі науки і техніки (1967), премії ім. Л.І. Мандельштама, Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1986, посмертно).
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С.І. Пекар 
(100 років від дня народження)
Пекар Соломон Ісакович — видатний фізик-теоретик,
академік АН УРСР (1961). Народився 16 березня 1917 р.
у Києві в родині адвоката. У 1938 р. закінчив Київський університет. У 1938–1960 рр. працював у Інституті ті фізики АН УРСР (з 1944 р. — завідувач відділу),
з 1960 р. — завідувач відділу теоретичної фізики Інституту напівпровідників АН УРСР, з 1944 — водночас
професор Київського університету.
Наукові праці в галузі теорії неметалічних кристалів. Розробив (1939) кількісну теорію випрямлячів
із запірними шарами. Запровадив поняття про полярони і розвинув їх теорію (1946–1949). Обґрунтував
(1946) метод ефективної маси електрона в кристалі і
розвинув (1947—1953) теорію домішкових електрон
них центрів і загальну теорію форми і температурної
залежності смуг домішкового поглинання світла та люмінесценції, зумовленої елект
рон-фононною взаємодією. Увів поняття деформаційного потенціалу (1951). Виконав цикл робіт з теорії екситонів, передбачив (1957) додаткові світлові хвилі (світлоекситони) в кристалах у ділянці екситонного поглинання і побудував (1957—1960)
нову кристалооптику. Запропонував (1964) особливий механізм електрон-фонон
ного зв’язку і на його основі теорію підсилення ультразвуку дрейфом носіїв струму.
Передбачив (1969) можливість самостимульованої хемілюмінесцентної реакції в газах і розробив теорію її використання в хімічних лазерах. Отримав (1975) вираз для
енергії довільно залежного від часу електромагнітного поля в середовищі з частотною та просторовою дисперсією. Автор фундаментальних праць — «Исследования
по электронной теории кристаллов» (1951) та «Кристаллооптика и добавочные
световые волны» (1982). Створив теоретичну школу.
С.І. Пекар — лауреат Державної премії України (1981), нагороджений орденами
та медалями. Президією НАН України засновано премію імені С.І. Пекаря (1999).

Ю.О. Митропольський 
(100 років від дня народження)
Митропольський Юрій Олексійович — відомий математик і механік, академік НАН України (1961). Народився 3 січня 1917 р. у с. Шишаки (тепер Полтавської
обл.). У 1938 р. вступив до механіко-математичного
факультету Київського університету (1938—1941). З
серпня 1941 р. — у лавах Червоної армії, у листопаді
1941 р. отримав відпустку для продовження освіти і в
березні 1942 р. закінчив фізико-математичний факультет Казахського університету. Після навчання в
Рязанському артилерійському училищі (1942—1943)
воював на Брянському, Прибалтійському і Ленінградському фронтах (1943—1945), отримав бойові нагороди. В 1946–1950 рр. працював у Інституті будівельної
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механіки АН УРСР, з 1951 р. — в Інституті математики АН УРСР (1953—2001 рр. —
завідувач відділу математичної фізики, 1956—1958 — заступник директора, 1958—1987 —
директор, з 1987 р. — почесний директор). Водночас 1949—1989 — доцент, згодом
професор Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1961—1993 рр. — академіксекретар Відділення математики, механіки й кібернетики АН України. З 1969 р. —
член Комітету з Державних премій України. З 1992 р. — радник Президії НАН України. Помер 14 червня 2008 р.
Наукові праці в галузі нелінійної механіки та якісної теорії нелінійних диференційних рівнянь. Розробив теорію нестаціонарних процесів у нелінійних системах з багатьма степенями вільності та загальну теорію інтегральних багатовидів у
нелінійній механіці. Автор понад 750 наукових праць. З 1967 р. — редактор «Українського математичного журналу», член редколегій наукових журналів: «Доповіді АН
УРСР» (з 1961), «Дифференциальные уравнения» (з 1965), «Вісник АН УРСР» (з
1971) та ін. Редактор видань «Історія АН УРСР», «История отечественной математики» (в 4-х т.), «Очерки развития математики в СССР». Учасник багатьох міжнародних математичних конгресів.
Ю.О. Митропольський — Герой Соціалістичної Праці (1986), лауреат Ленінсь
кої премії (1965), Державної премії УРСР (1980), академічних премій ім. М.М. Крилова (1969) та М.М. Боголюбова (1993), заслужений діяч науки України (1967).
Герой України (з нагородженням орденом Держави, 2007), його нагороджено орденами князя Ярослава Мудрого IV (2002) та V ст. (1996), орденами та медалями СРСР,
золотою медаллю ім. В.І. Вернадського (2007), нагородами та відзнаками інших
держав. Академік АН СРСР (1984). Президією НАН України засновано премію імені Ю.О. Митропольського (2010). Його ім’я присвоєно Міжнародному математичному центру НАН України.

Г.Н. Доленко
(100 років від дня народження)
Доленко Григорій Назарович — учений-геолог, академік АН УРСР (1979), доктор геолого-мінералогічних
наук (1961), професор (1963). Народився 24 лютого
1917 р. у с. Гаївка (тепер Кіровоградської обл.). Закінчив Харківський університет (1940), працював у ви
робничих геологічних установах та на нафтових промислах, учасник війни з фашистською Німеччиною
(1941—1945). Від 1952 р. — співробітник Інституту гео
логії й геохімії горючих копалин АН УРСР у Львові
(від 1958 р. — заступник директора, в 1963—1982 рр. —
директор, до 1987 р. — завідувач відділу, від 1987 р. —
радник при дирекції). Помер 16 грудня 1990 р.
Наукові праці присвячені походженню, міграції та
акумуляції нафти і газу, встановленню закономір
ностей утворення й розміщення їх промислових родовищ. Сформулював положення про генетичний зв’язок між процесами геотектонічного розвитку нафтогазоносних провінцій, мінерального синтезу нафтових
вуглеводнів у мантії Землі, їх міграцію до поверхні земної кори по глибинних тектонічних розломах та формування нафтових і газових родовищ у осадовій товщі. АвISSN 0374-3896. Наука та наукознавство. 2017. № 1 (95)
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тор близько 400 наукових статей, 12 монографій, зокрема: «Геология нефти и газа
Карпат» (1962), «Закономірності нафтогазоносності Передкарпатського і Закарпатського прогинів» (1969, у співавт.), «Геология и геохимия нефти и газа» (1990), був
відповідальним редактором республіканського міжвідомчого збірника «Геология
и геохимия горючих ископаемых» (1965–1984), входив до редколегій низки наукових видань.
Г.Н. Доленко — лауреат Державної премії УРСР (1971), премії ім. В.І. Вернадського АН УРСР (1977), його нагороджено орденами та медалями.
Підготовлено Ю.І. Мушкало

25 вересня 2016 р. — розпочав роботу найбільший в світі радіотелескоп «FAST» у Китаї.
Радіотелескоп “FAST”

25 вересня 2016 р. — Міжнародна академія астро
навтики під час свого 67-го Конгресу в м. Гвада
лахара (Мексика) нагородила тритомне видання
«Dark energy and dark matter in the Universe», опубліковане Видавничим домом «Академперіодика» НАН України в 2013–2015 рр., у номінації
«Найкраща книга в галузі фундаментальних
наук 2016». До складу авторського колективу увійшли науковці Львівського університету, Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України, Інституту теоретичної фізики НАН України, Одеського національного університету, Радіоастрономічного інституту НАН України, Київського університету, Харківського
фізико-технічного інституту, Інституту ядерних досліджень НАН України і Головної
астрономічної обсерваторії НАН України.
27 вересня 2016 р. — у Мексиці вперше в світі народилася дитина «від трьох батьків»
у результаті штучного запліднення.
28 вересня 2016 р. — Ілон Маск, засновник і власник компанії SpaceX, представив
програму колонізації людиною Марсу на 40—100 років. Перший космічний корабель, за планами винахідника, буде побудовано протягом найближчих чотирьох років.
30 вересня 2016 р. — завершено 12-річну місію космічного апарата «Розетта» (спільний проект Європейського космічного агентства та NASA), спрямованого до комети Чурюмова — Герасименко.
5 жовтня 2016 р. — американська компанія «Боїнг» заявила про намір випередити
компанію SpaceX Ілона Маска щодо першого польоту людини на Марс.
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7 жовтня 2016 р. — вчені з Національної лабораторії імені Е. Лоуренса в Берклі
(США) опублікували в журналі «Science» доповідь про створення найменшого в світі транзистора з довжиною затвора 1 нанометр.
9 листопада 2016 р. — зоологи зі США, застосовуючи радіопередавач, встановили,
що кажани Tadarida brasiliensis розвивають найбільшу горизонтальну швидкість серед тварин на Землі — до 160 км/год.
29 листопада 2016 р. — на Чорнобильській атом
ній станції завершено найвідповідальніший
етап будівництва нового безпечного конфайн
мента, об’єкта «Укриття-2». Багатотонна сталева арка, яку почали будувати в 2012 р., повністю
накрила бетонний саркофаг зруйнованого вибухом 4-го енергоблоку. Аналога таких робіт не
було в світовій практиці. Ширина арки становить 257 м, висота — 108 м, довжина — 150 м,
вага конструкції — 29 000 т, час експлуатації —
«Укриття-2»
100 років. Вартість проекту — 2,15 млрд євро.
Остаточне введення в експлуатацію триватиме не менше 12 місяців. Згідно з контрактом, всі роботи повинні завершитися до кінця 2017 року.
15 грудня 2016 р. — Міністерство освіти і науки України спільно з компанією
«Clarivate Analytics» (науковий підрозділ компанії «Thomson Reuters») та Національною академією наук України відзначили нагородами «Лідер науки України 2016.
Web of Science award» найвпливовіших учених, наукові журнали та організації
України.
Номінація «Вчений України. За значні успіхи» (за особистий внесок вченого в науку).
Г.В. Єльська (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України). О.О. Кришталь
(Інститут фізіології НАН України). В.І. Лущак (Прикарпатський університет).
О.В. Ситар (Київський університет). О.П. Демченко (Інститут біохімії НАН України). О.В. Ярощук (Інститут фізики НАН України). Є.А. Єлісєєв (Інститут проблем
матеріалознавства НАН України). С.О. Єсилевський (Інститут фізики НАН України). Ю.І. Ізотов (Головна астрономічна обсерваторія НАН України). С.Г. Шарапов
(Інститут теоретичної фізики НАН України). С.Л. Просвірнін (Радіоастрономічний
інститут НАН України). Т.О. Ярошенко (Національний університет «Києво-Моги
лянська академія»). С.В. Мединець (Одеський університет).
Номінація «Вчений України. За надзвичайні досягнення» (автори, які мають 5 і більше
високо цитованих публікацій). І.М. Бондаренко (19 публікацій, клінічна медицина,
Дніпропетровська медична академія). О.М. Пархоменко (10 публікацій, клінічна
медицина, Інститут кардіології). О.О. Броварець (7 публікацій, молекулярна біологія, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України). Д.М. Говорун
(7 публікацій, молекулярна біологія, Інститут молекулярної біології і генетики
НАН України). В.П. Гусинін (5 публікацій, фізика, Інститут теоретичної фізики
НАН України).
Номінація «Наукові журнали України» (міжнародне визнання). «Symmetry, Integrability
and Geometry: Methods and Applications» (Інститут математики НАН України).
«Ukrainian Journal of Physical Optics» (Інститут фізичної оптики).
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Номінація «Продуктивність, ефективність та інтегрованість у світову науку». Київський університет (найпродуктивніший університет за кількістю публікацій). Харківський фізико-технічний інститут (найпродуктивніша наукова академічна установа за кількістю публікацій). Інститут теоретичної фізики (найбільш цитована
наукова академічна установа за нормалізованими показниками). Прикарпатський
університет (найбільш цитований університет за нормалізованими показниками).
Фізико-технічний інститут низьких температур (наукова академічна установа з найбільшою кількістю публікацій, зроблених у міжнародній науковій співпраці). Харківський університет (університет з найбільшою кількістю публікацій, зроблених у
міжнародній науковій співпраці).
Номінація «Комерціалізація науки» (за наукове співробітництво з реальним сектором
економіки). Ужгородський університет. НТУ «Харківський політехнічний інститут». Інститут електрозварювання НАН України. Інститут фізичної хімії НАН України. Львівський університет.
Номінація «За грантове фінансування науки». Головна астрономічна обсерваторія
(наукова академічна установа з найбільшою кількістю публікацій, профінансованих
міжнародними грантами). Львівський університет (університет з найбільшою кількістю публікацій, профінансованих міжнародними грантами).
Номінація «Наука та інновації» (лідери інновацій). Інститут фізіології НАН України.
НТУ «Київський політехнічний інститут».
22 грудня 2016 р. — Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про успішне
випробування вакцини від лихоманки Ебола.
11 січня 2017 р. — археологи виявили 12 давньоєгипетських гробниць — сімейних
усипальниць та три виточених у скелях вівтаря часів Нового Царства (1550–1069 рр.
до н. е.) на території села Гебель-ель-Сілс в Єгипті в декількох кілометрах на південь
від Долини Царів.
14 січня 2017 р. — археолог Мохаммад Насеріфард на околиці іранського міста Хомейні виявив найдавніші малюнки на Землі, вік яких оцінюють від 35 до 45 тис.
років.
26 січня 2017 р. — українська вчена-математик Марина В’язовська отримала Премію Салема — 2016 за відкриття щодо найщільнішого пакування куль у 8 та 24вимірних просторах з використанням методів модульних форм.
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