Ювілеї
та пам’ятні дати
Jubilees
and memorial dates

50-річчя Музею космонавтики
імені С.П. Корольова
1 серпня цього року виповнилось 50 років з дня відкриття в місті Житомирі мемо
ріального будинку-музею Сергія Павловича Корольова. З цього починався Музей
космонавтики, який сьогодні по праву носить ім’я основоположника практичної
космонавтики. Перетворення будинку-музею на Музей космонавтики — результат
самовідданої праці ентузіастів, зусиллями яких 1 червня 1991 року було відкрито екс
позицію на тему «Людина і Космос», основою філософії якої була ідея реалізації
мрії Людини про космічне майбутнє, єдність мікро- і макрокосмосу. Нині музей став
також повноцінною науковою установою, з якою ми плідно співпрацюємо.
Саме завдяки ентузіазму своїх працівників музей став не просто вшануванням
пам’яті славетного земляка, яким пишається Україна. Він не тільки виконує колосальну навчально-просвітницьку функцію, даючи можливість відвідувачам познайомитись із унікальними експонатами практичної космонавтики, які цим ентузіастам вдалося зібрати, а й прищеплює підростаючому поколінню розуміння всепланетної єдності людей Землі, вміння мріяти і працювати задля здійснення своїх мрій.
Редакційна колегія журналу «Наука та наукознавство» і колектив Інституту
досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН
України сердечно вітають працівників Музею космонавтики ім. С.П. Корольова
з ювілеєм і бажають їм подальших успіхів і звершень, доброго здоров’я і щастя.
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До 70-річчя від дня народження
Олега Олексійовича Грачева
27 серпня цього року виповнюється 70 років Олегу
Олексійовичу Грачеву — знаному українському вче
ному і політику, завідувачу відділу Проблем діяльності та стратегії розвитку НАН України Інституту
досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України. Олег
Олексійович народився у місті Брест (Білорусь),
але більшу частину свого життя прожив в Украї
ні. Він вчився в аспірантурі Інституту механіки АН
УРСР, де захистив кандидатську дисертацію, став
старшим науковим співробітником. Потім працював у Інституті математики АН УРСР.
З 1991 року і понині Олег Олексійович працює
в Інституті досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
завідувачем лабораторії Інформаційного аналізу фундаментальних досліджень та
завідувачем відділу проблем діяльності та стратегії розвитку НАН України (з 1997 р.).
Як наукознавець він займається дослідженнями питань функціонування наукової
та науково-технічної сфери, міжнародного співробітництва і зовнішньоекономічної діяльності України, розвитку інноваційної моделі економіки. О.О. Грачев зробив
вагомий внесок у висвітлення світових тенденцій розвитку академічної науки, визначення місця НАН України в цьому процесі. Ці дослідження лягли в основу унікальної монографії «Академічна наука країн світу» (Київ, 2020). Він ініціював регулярний випуск науково-аналітичного видання «Національна академія наук Ук
раїни: статистичний і наукометричний аналіз ефективності наукового потенціалу»,
в якому використовуються наукометричні засоби оцінювання результатів діяль
ності НАН України в цілому і галузевому розрізі.
О.О. Грачев — автор концепції зовнішньоекономічної діяльності України, спів
автор монографій «Устойчивость ребристих оболочек вращения» (Киев, 1977), «Ака
демія наук України» (Київ, 1993), «Національна академія наук України: Проблеми
розвитку та входження у Європейський науковий простір (Київ, 2007)», автор близько 200 статей.
О.О. Грачев обирався народним депутатом Верховної Ради України (ВРУ) ІІІ та
ІV скликань (1998—2006). Він був одним із ініціаторів внесення на розгляд Верхо-
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вної Ради України проєкту Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», завжди активно підтримував усі законодавчі ініціативи, спрямовані на посилення підтримки розвитку науки. У Верховній Раді України ІV скликання пра
цював першим заступником голови і виконувачем обов’язків голови Комітету в
закордонних справах. Був керівником депутатської групи Верховної Ради України
з міжпарламентських зв’язків з Республікою Білорусь (1998—2006), керівником
депутатської групи Верховної Ради України у справах врегулювання придністровського конфлікту (2002—2006), членом Міжпарламентської Комісії зі співробіт
ництва Верховної Ради України і Федеральних Зборів Російської Федерації, брав
участь у роботі Міжурядової українсько-білоруської комісії з питань торгово-еко
номічного співробітництва і в роботі Парламентської асамблеї НАТО. Був також
керівником делегації Верховної Ради України на сесіях Парламентської асамблеї
ЕврАзЕС, членом делегацій на сесіях Міжпарламентського союзу, Слов’янського
парламентського союзу, на сесіях Парламентських зборів Союзної держави Білору
сі та Росії. Був офіційним міжнародним спостерігачем від Бюро демократичних
інститутів та прав людини ОБСЄ, Міжпарламентської асамблеї СНД і Верховної
Ради України на парламентських і президентських виборах у багатьох країнах. У
складі офіційних делегацій Верховної Ради України (деякі очолював) відвідав
багато країн Європи, Азії, Африки і Північної Америки.
Повагу не тільки в однодумців, а й у політичних опонентів О.О. Грачев заслужив і тим, що в часи політичної турбулентності не зрадив ідеалів і переконань своєї
молодості, віри в те, що людська цивілізація врешті-решт прийде до торжества соціальної справедливості та плідної співпраці народів нашої планети.
Колектив Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки
ім. Г.М. Доброва НАН України та редакція журналу «Наука та наукознавство» щиро
вітають Олега Олексійовича з ювілеєм, бажають йому доброго здоров’я і творчих
звершень.
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