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спективи», присвячене проблемам станов-
лення національної правової системи, яка 
відповідала б високим критеріям гуманіз-
му та демократії. 

За активної участі вченого на Харківщи-
ні  почався рух меценатської підтримки ди-
тячих навчальних закладів для дітей-сиріт. 
В.Я. Тацій став ініціатором створення в 
1997 р. Харківського обласного вищого гу-
манітарного училища для дітей-сиріт і ді-
тей із матеріально необлаштованих і соці-
ально незахищених родин і вже понад 10 
років очолює Опікунську раду училища.

Завдяки успіхам Національної юридич-
ної академії України імені Ярослава Му-
дрого та  Академії правових наук України, 
керівництво якими здійснює Василь Яко-
вич, Харків набув статусу «правової сто-
лиці» — провідного юридичного центру 
України. Значну увагу  вчений приділяє 
харківській громаді, беручи активну участь 
у її житті не лише як керівник потужних 
навчального та наукового закладів, але і 
як член виконавчого комітету Харківської 
міської ради. Під його керівництвом Наці-
ональна юридична академія імені Яросла-
ва Мудрого взяла активну участь у підго-

товці Харкова до проведення фінальної 
частини чемпіонату Європи з футболу 
«Євро-2012».

В.Я. Тацій удостоєний звання Героя Ук-
раїни з врученням ордена Держави (2004). 
Нагороджений орденами  князя Ярослава 
Мудрого V, IV і ІІІ  ступенів (1995, 1998, 
2009), орденом «За заслуги» ІІ ступеня  
(2000), Почесними грамотами Верховної 
Ради України (2001) та Кабінету Міністрів 
України (2002), орденом «Знак Пошани» 
(1981), 2-ма медалями (1970, 1984). Він за-
служений діяч науки і техніки України 
(1989), державний радник юстиції ІІ класу, 
лауреат Державної премії України в галузі 
архітектури (2001) та Державної премії 
України в галузі науки і техніки (2004), 
премій імені В. Вернадського (2001), імені 
Ярослава Мудрого (2001, 2002), «Фемі-
да-99»; має ряд відомчих, громадських, цер-
ковних нагород та урядові нагороди інших 
держав. 

Наукова громадськість, колеги та учні 
сердечно вітають Василя Яковича з ювіле-
єм, бажають йому міцного здоров’я, неви-
черпної енергії та втілення всіх творчих за-
думів.

60-річчя
академіка НАН України
В.А. СМОЛІЯ

1 січня виповнилося 60 років знаному іс-
торикові академіку НАН України Вале-

рієві Андрійовичу Смолію. 
В.А. Смолій народився 1950 р. у с. Авра-

тині на Хмельниччині. 1970 року закінчив 
Кам'янець-Подільський педагогічний ін-
ститут. Протягом 1970–1972 рр. працював 
учителем Волосівської 8-річної школи на 

Житомирщині та Богданівської середньої 
школи на Тернопільщині, асистентом у Ні-
жинському педагогічному інституті. З 1972 
року його наукова діяльність пов’язана з 
Інститутом історії АН України, де Валерій 
Андрійович пройшов шлях від аспіранта до 
завідувача відділу історії середніх віків і 
директора, яким його призначено в 1993 р. 
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У 1975 р. він захистив кандидатську дисер-
тацію на тему «Возз’єднання Правобереж-
ної України з українськими землями у 
складі Російської держави», а в 1985 р. — 
докторську дисертацію на тему «Суспільна 
свідомість учасників народних рухів Украї-
ни (друга половина ХVII–ХVIII ст.». У 
1992 році його обрано членом-ко рес пон-
дентом, а в 1995-му — академіком НАН Ук-
раїни.

В.А. Смолій — визнаний фахівець у галу-
зі історії України доби Середньовіччя й 
раннього Нового часу, засновник сучасної 
медієвістичної та новістичної шкіл. Він 
один з ініціаторів відновлення археогра-
фічної роботи в Україні. 

Серед пріоритетів наукової діяльності 
вченого — проблеми історії українського 
козацтва; національно-визвольних зма-
гань ук раїнського народу; формування 
суспільної свідомості українського соціу-
му; становлення національного етносу та 
самобутнього розвитку його культури; 
пере бігу державотворчого процесу в Укра-
їні в ХVІІ–ХVІІІ ст.; міждержавних від-
носин у Цен трально-Східній Європі ран-
нього Но вого часу та місця й ролі в них 
українського фактора. Чільне місце в його 
науковому доробку посідають методоло-
гічні роботи. 

З-під пера Валерія Андрійовича вийшло 
близько 800 наукових праць, зокрема низка 
шкільних та університетських підручників і 
монографій, присвячених історії України 
доби Середньовіччя, проблемам визвольно-
го руху й суспільної свідомості козаків і се-
лян, державотворення, історії козацтва. Як 
автор та член редколегій, він неодноразово 
брав участь у фундаментальних колектив-
них працях, виступив ініціатором створення 
п’ятнадцятитомної серії «Україна крізь віки», 
що у 2001 р. відзначена Державною премією 
України в галузі науки і техніки; підготовки 
багатотомної «Енциклопедії історії України», 
серії біографічних нарисів «Особистість і 

доба». Під його керівництвом вийшла низка 
колективних праць, серед яких: «Все про 
Україну» (К., 1998), «Уряди України у ХХ сто-
літті: науково-документальне видання» (К., 
2001), «Видатні діячі України минулих сто-
літь: Меморіальний альманах» (К., 2001), 
«Київ: Енциклопедичне видання» (К., 2001), 
«Нариси з історії дипломатії України» (К., 
2001), «Політичний терор і тероризм в Укра-
їні ХІХ–ХХ ст.» (К., 2002), 3-й том фунда-
ментального академічного видання «Історія 
української культури» (К., 2003), «Голод 
1932–1933 років в Україні: причини та на-
слідки» (К., 2003), «Україна — козацька дер-
жава. Ілюстрована історія українського ко-
зацтва у 5175 фотосвітлинах» (К., 2004), 
«Історія українського селянства: Нариси у 
2 ч.» (К., 2006), «Історія українського коза-
цтва: Нариси у 2 ч.» (К., 2006). 

В.А. Смолій — головний редактор «Укра-
їнського історичного журналу» (з 1995 р.), 
«Зводу пам’яток історії та культури Украї-
ни» (у 28 т.); член редколегії 50-томного 
видання творів М.С. Грушевського, 5-том-
ної «Історії української культури», часописів 
«Краєзнавство», «Архіви України», «Київ ська 
старовина», міжвідомчого наукового збір-
ника «Архівознавство. Археографія. Дже-
ре лознавство», один із засновників і від-
повідальний редактор циклу видань серії 
«Па  м’ятки історії України», відповідаль-
ний редактор близько 300 колективних та 
ін дивідуальних монографій, добірок доку-
ментів, перевидань історіографічної спад-
щини, збірників наукових праць. Валерій 
Андрійович очолює Наукову раду з про-
блеми «Основні закономірності вітчизня-
ної історії дожовтневого періоду», Україн-
ську філію Міжнародного наукового това-
риства з питань вивчення ХVІІІ ст., є пре-
зидентом Національного комітету з питань 
вивчення країн Південно-Східної Європи, 
головою Ради з питань вивчення наукової 
спадщини та політичної діяльності акаде-
міка М. Грушевського.
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6 січня виповнилося 60 років знаному 
вченому-біофізику академікові НАН 

України Миколі Сергійовичу Веселов-
ському.

Наукова діяльність М.С. Веселовського 
в галузі біології нервової системи, зокрема 
біології нервових клітин, широковідома 
світовій науковій спільноті. Він уперше в 
світі відкрив низку нових електрокерова-
них іонних каналів, що започаткувало но-
вий напрям у світовій нейрофізіології. Ми-
кола Сергійович  дослідив потенціалокеро-
вані електрозбуджувальні іонні канали в 
соматичній мембрані нервових клітин ссав-
ців, серед них «ТТХ-нечутливі» натрієві та 
низькопорогові кальцієві канали. За його 
участю виявлено зв’язок кальцієвих кана-
лів із внутрішньоклітинною системою об-
міну циклічних нуклеотидів у нервових 
клітинах. Уперше на молекулярному рівні 
проведено вивчення розподілу іонних ка-
налів у соматичній мембрані нервових клі-
тин під час їх диференціювання та онтоге-
нетичного розвитку. 

Протягом останніх років М.С. Веселов-
ський успішно досліджує фундаментальні 
біологічні властивості синаптичної переда-
чі за допомогою розроблених ним унікаль-
них методів. Так, метод дослідження окре-

60-річчя
академіка НАН України
М.С. ВЕСЕЛОВСЬКОГО

Упродовж 1997–1999 рр. він був віце-
прем’єр-міністром України з питань гумані-
тарної політики. З 1997 р. Валерій Андрійо-
вич — член Комітету з Державних премій 
України в галузі науки і техніки, а з 1998 р.– 
член Президії НАН України. В.А. Смолій 
нагороджений відзнакою Президента Украї-

ни (1996), орденом князя Ярослава Мудро-
го V ст. (2000), IV ст. (2004).

Наукова громадськість, колеги та друзі 
щиро вітають Валерія Андрійовича з юві-
леєм, зичать йому активного довголіття, 
нових злетів у науковому пошуку задля 
блага нашої Вітчизни. 

мих центральних синапсів допоміг з’я су-
вати, що викид нейромедіатора з пресинап-
тичної терміналі багатоквантовий, а також 
розкрити нові властивості самого механіз-
му викиду. Також уперше в світі були за-
стосовані методичні прийоми, які дали 
можливість у перебігу експерименту прямо 
пов’язати в реальному часі зміни концен-
трації кальцію всередині поодинокої галь-
мівної терміналі, імовірність вивільнення 
нейромедіатора  та амплітуду постсинап-
тичної відповіді. Дані цих досліджень уза-
гальнено в монографії «Биофизика одиноч-
ного синапса» (у співавторстві із С.А. Фе-
дуловою та П.Г. Костюком), а її автори на-
городжені премією ім. О.О. Богомольця 
НАН України (2005). 

Учений — автор більше ніж 140 наукових 
праць, опублікованих у вітчизняних та між-
народних журналах, монографії, глав та роз-
ділів у 2 вітчизняних та 5 міжнародних 
монографіях. 

Упродовж 1990–1995 рр. М.С. Веселов-
ський працював у відділі нейрофізіології Ін-
ституту психіатрії Макса Планка в Мюнхе-
ні, у 1996–1997 рр. — у лабораторії фізіоло-
гії розвитку Інституту фізіології медичного 
факультету (Шаріте) університету ім. Бра-
тів Гумбольдів (Берлін), а у 2002 році — 




