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Мета Програми полягає в ознайомленні наукової спільноти Інституту проблем безпеки АЕС НАН України мого бачення напрямів 
розвитку установи. На даний час Інститут є цілісною науково-дослідною організацією з особливою управлінською та 
дослідницькою інфраструктурою, пов’язаною з функціонуванням частини установи на території Чорнобильської зони 
відчуження. Станом на сьогодні Інститут виконує низку актуальних науково-дослідних робіт, має кваліфікований персонал у 
галузі ядерної енергетики та чорнобильської проблематики. Діяльність тісно пов’язана з питаннями безпеки Чорнобильської 
АЕС та об’єкта «Укриття», що зумовлює необхідність утримання розгалуженої інфраструктури в місті Чорнобилі.  

В сучасних умовах ефективне функціонування установи та її розвиток можливий лише за умов вирішення комплексу завдань. 
Саме тому свою діяльність на найвищому рівні Інституту вбачаю у наступному: 

• розвиток і розширення сучасних методів досліджень, а також експериментальної та аналітичної бази Інституту; 

• напрацювання та поглиблення співпраці з міжнародними науково-дослідними інституціями й організаціями, що пов’язані з 
питаннями, дотичними до наукової роботи Інституту в забезпеченні радіаційної безпеки ядерних енергетичних установок і 
безпечних умов населення та довкілля; 

• пошук і залучення додаткових джерел фінансового забезпечення науково-дослідної роботи в Інституті, зокрема за рахунок 
програм цільового фінансування, грантів та ін.; 

Особливої уваги заслуговує діяльність, пов’язана безпосередньо з кадрами Інституту. На моє переконання вона передбачає 
реалізацію таких основних завдань: 

1. Постійне залучення молоді шляхом створення привабливих умов для швидкого професійного росту, а саме: 
впровадження періодичного спеціального навчання, залучення молоді до публічних фахових заходів, делегування 
частини відповідальності під час здійснення науково-дослідної роботи. 

2. Стимулювання та підтримка кадрів з високою ефективністю праці шляхом конкурентного залучення до міжнародних та 
вітчизняних грантових програм. 

3. Широка взаємодія з вищими навчальними закладами України щодо залучення науковців до освітнього процесу та 
навпаки, залучення провідних кадрів вищих навчальних закладів до участі в дослідницьких програмах Інституту. 

4. Створення тимчасових робочих груп Інституту, які б мали позабюджетне фінансування. 

За умови моєї перемоги на виборах дирекція Інституту підтримуватиме й заохочуватиме прояв ініціативи співробітників. У своїй 
роботі буду опиратись на думку вченої ради та профспілкового комітету.  

Розумію надзвичайну відповідальність та складність роботи наукової установи в сучасних умовах. Не перестаю вірити в 
колектив Інституту, як єдиний організм, – сподіваюсь на його підтримку.   

 

З повагою,  
С. А. Паскевич  


