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Вєркіна НАН України (інженер, старший інженер, молодший науковий
співробітник та науковий співробітник). З 1993 р. – співробітник Інституту
монокристалів НАН України (старший науковий співробітник, учений секретар
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Вчена рада Інституту монокристалів НАН України висловила мені довіру,
одноголосно висунувши мою кандидатуру для обрання на черговий термін в 2020
році на посаду директора Інституту. Це відбулося у складний для вітчизняної
науки та України в цілому період, який звісно вплинув і на нашу організацію.
Інститут монокристалів НАН України створений та діє з метою проведення
наукових досліджень, спрямованих на отримання та практичне використання
нових знань в таких галузях як матеріалознавство, нанотехнології, технології
вирощування монокристалів, теорія конденсованого стану речовини, а також
підготовки висококваліфікованих наукових кадрів. Інститут діє відповідно до
Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність» та інших актів законодавства, Статуту Національної академії наук
України, Статуту Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів»
НАН України, Основних принципів організації та діяльності наукової установи
Національної академії наук України та Статуту Інституту.
Інститут монокристалів НАН України, на посаді директора якого я був
затверджений на 5 років у березні 2015 р., є унікальною науковою організацією за
підбором наукових кадрів з широким спектром знань і досвіду, що дає
можливість вести конкурентні міждисциплінарні дослідження на проривних
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напрямах сучасного матеріалознавства і створювати інноваційні продукти для
зміцнення економіки та обороноздатності України. Тому головним завданням
кандидата у директори є – створення максимально сприятливих умов для всіх
співробітників Інституту у їх науковій діяльності, виходячи з реалій забезпечення
Інституту інтелектуальними та матеріальними ресурсами. З цією метою
щонайменше необхідно забезпечити розвиток найбільш актуальних і важливих
для нашої країни напрямів наукової та науково-технічної діяльності, максимальну
можливу підтримку молодих науковців, забезпечити орієнтовану на кінцевий
результат узгоджену співпрацю відділів Інституту, сприяти залученню джерел
фінансової підтримки Інституту за рахунок міжнародного співробітництва,
вітчизняних програм і грантів, інноваційної, господарсько-договірної та
винахідницької діяльності.
Метою передвиборчої програми є виклад основних напрямів діяльності
Інституту в сучасних умовах. Моя програма складається з таких розділів:
розвиток пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень;
вдосконалення системи управління і кадрової політики; питання фінансового і
матеріально-технічного забезпечення.
Розвиток пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних
досліджень
 забезпечити активне функціонування Інституту у складі НАН
України;
 забезпечити відповідність наукових досліджень і науково-технічних
розробок Інституту пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки
України; забезпечити проведення на високому рівні фундаментальних
та прикладних наукових досліджень з метою одержання нових
наукових знань та їх використання для практичних цілей за
основними науковими напрямами діяльності Інституту;
 продовжити оптимізацію основних наукових напрямів діяльності
Інституту у відповідності до актуальних потреб сьогодення;
розширити участь Інституту у конкурсах наукових проектів, науковотехнічних розробок і конкурсах на отримання грантів, у першу чергу
міжнародних;
 підвищити якість науково-технічних розробок з метою доведення їх
до
практичного
використання,
підвищити
ефективність
комерціалізації науково-технічних розробок; розширити участь
Інституту в сфері надання науково-технічних послуг за тематикою
Інституту; розширити участь Інституту в проведенні наукової та
науково-технічної експертизи;
 забезпечити збереження та розвиток унікальної наукової
інфраструктури Інституту;
 забезпечити високу якість підготовки наукових кадрів вищої
кваліфікації через діючу аспірантуру, максимально сприяти
підготовці та захисту співробітниками Інституту дисертаційних робіт;
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посилити зв’язки з вищими навчальними закладами, у тому числі для
залучення талановитої молоді в Інститут;
активізувати участь в проведенні конференцій, симпозіумів, виставок,
особливо міжнародних; поліпшити якість офіційного веб-сайту
Інституту для своєчасного розміщення інформації про його діяльність
та досягнення; видати сучасний рекламний буклет – каталог науковотехнічних розробок і практичних можливостей науковців Інституту;
розширити
практику
наукового
та
науково-технічного
співробітництва Інституту з іноземними і міжнародними
організаціям;
розширити висвітлення в засобах масової інформації та соціальних
мережах, зокрема Facebook, вагомих досягнень і важливих подій в
житті Інституту;
максимально сприяти діяльності зі створення та використання
об’єктів права інтелектуальної власності;
сприяти розвитку Центру колективного користування науковими
приладами Інституту.

Вдосконалення системи управління і кадрової політики:
 забезпечити необхідних заходів щодо вдосконалення управління
Інститутом відповідно до статутних положень, дотримання принципів
доступності, відкритості, конструктивного діалогу і співробітництва з
усіх питань діяльності Інституту;
 посилити роль вченої ради Інституту у визначенні стратегії розвитку
Інституту, в питаннях удосконалення структури, становлення
наукових кадрів, планування досліджень, наукової оцінки тематики,
аналізу результатів науково-дослідних робіт; орієнтувати завдання
наукових підрозділів на актуальні потреби сучасних галузей
економіки України, особливо для підвищення обороноздатності
країни;
 підвищити результативність наукової діяльності, впровадити в
Інституті систему показників наукової активності співробітників та
наукових підрозділів; враховувати при обранні на наукові посади
наявність монографій, публікацій співробітників в міжнародних
журналах з високим імпакт-фактором, а також h-індекс в
наукометричних базах Web of Science, Scopus, Google Scholar;
використовувати
систему
показників
наукової
активності
співробітників для їх матеріального стимулювання;
 використовувати практику утворення тимчасових наукових (творчих)
колективів для вирішення окремих завдань;
 активізувати роботу з входження Інституту до об’єднань наукових
установ та університетів на основі взаємовигідного партнерства;
 сприяти активній і результативній участі молодих вчених Інституту у
проведенні наукових досліджень, залученню до виконання спільних
3

міжнародних грантів і проектів, стажуванню за кордоном та іншим
можливостям підвищення їх професійної кваліфікації;
 розвивати принципи демократії, соціальної справедливості і
прозорості дій керівництва Інституту.
Розвиток фінансово-господарської діяльності Інституту:
 сприяти стабілізації фінансово-економічного стану Інституту та
забезпечити ефективне використання науково-технічної бази,
закріпленої за Інститутом;
 сприяти збільшенню долі власних надходжень Інституту, отриманих
ним додатково до коштів загального фонду бюджету;
 збільшити витрати спецфонду (власні надходження) на матеріальнотехнічне забезпечення, придбання обладнання і матеріалів,
забезпечення планових і позачергових ремонтів обладнання та
підтримання стану приміщень;
 вживати заходів до вдосконалення управління Інститутом, зміцнення
фінансово-господарської і трудової дисципліни;
 створити належні умови праці, забезпечити дотримання прав
працівників відповідно до чинного законодавства;
 постійно розглядати з трудовим колективом питання соціального
розвитку, зокрема поліпшення умов праці співробітників Інституту;
 сприяти матеріальному стимулюванню високоефективної та творчої
праці співробітників Інституту.
Впевнений, що виконання всіх розділів моєї Програми, як запорука
успішного і стабільного розвитку Інституту монокристалів, неможливе без
єдності поглядів і партнерських взаємин між адміністрацією, провідними
авторитетними вченими, науковими співробітниками та спеціалістами всіх
підрозділів Інституту.
Буду вдячний за конструктивну критику та доповнення до положень
Програми що представлена Вашій увазі.
Шановні колеги, враховуючі епідеміологічну ситуацію в країні та
неможливість прямого спілкування з вами, прошу направляти ваші
пропозиції та зауваження до моєї виборчої програми на електрону адресу
igormpritula@gmail.com або на Viber - +380935150937.

І.М. Притула

4

