ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата на посаду директора Інституту фізики НАН України
Бондара Михайла Віталійовича

Метою програми є презентація власного бачення основних цілей та напрямків
розвитку Інститут фізики НАН України у складних сучасних умовах на основі Закону
України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Статуту НАН України,а також Статуту
Інституту фізики, які визначають основні принципи організації та діяльності наукових
установ України.
Інститут фізики НАН України повинен зберігати позиції провідної науково-дослідної
установи Відділення фізики і астрономії НАНУ і активно розвивати міжнародну наукову
співпрацю. Основним завданням дирекції інституту вважаю формування та ефективне
використання потенціалу фундаментальних наукових та науково-технічних досліджень,
розвиток сучасної наукової інфраструктури, систем інформаційного забезпечення наукової і
науково-технічної діяльності, а також вирішення питань,пов’язаних із покращенням
фінансування і матеріального забезпечення фундаментальних та прикладних досліджень.
Основним видом діяльності Інститут фізики НАН України є створення високоякісного
наукового продукту, який повинен бути конкурентоспроможним як в Україні, так і за її
межами, що визначає актуальність наступних завдань:
- оптимізація структурних і організаційних аспектів фундаментальних та прикладних
наукових досліджень;
- визначення пріоритетних напрямків наукового пошуку у тісній співпраці із вітчизняними
та зарубіжними партнерами, а також активна інтеграція українських вчених у науковий
простір ближнього та дальнього зарубіжжя;
- встановлення нових міждисциплінарних наукових зв’язків та укладання нових договорів
про наукову співпрацю із провідними науково-дослідними установами України та світу.
-системна презентація основних досягнень провідних вчених Інституту фізики НАНУ на
авторитетних вітчизняних та міжнародних форумах;
активна робота над впровадженням нових науково-дослідних розробок ІФ НАНУ у
виробничу і оборонну сферу;
- ефективне забезпечення всебічного захисту створених в ІФ НАНУ об’єктів
інтелектуальної власності;
- створення сприятливих умов для активної участі науковців ІФ у міжнародних грантових
програмах і програмах двостороннього наукового обміну;
- ефективна підготовка нових наукових кадрів і підтримка талановитої наукової молоді
(проведення ознайомчих лекцій, семінарів, тематичних конференцій).
Вирішення окреслених програмних положень буде базуватись на підтримці в
науковому колективі Інституту фізики НАНУ відповідного мікроклімату, який би сприяв
творчому розвитку кожного члена колективу і зберігав високі професійні стандарти
наукової,науково-технологічної та організаційної діяльності.

