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Що зроблено за попередні п’ять років:  

 Інститут працює стабільно повний робочий тиждень. 

 За результатами оцінювання ефективності діяльності всі відділи інституту 

й інститут в цілому отримали  категорію А.   

 За результатами державної атестації наукових установ інститут віднесено 

до найвищої І кваліфікаційної групи. 

 В 2020 році Інститут ядерних досліджень НАН України вперше потрапив до 

світового рейтингу The Center for World University Rankings, зайнявши в 

ньому другу позицію серед 5 провідних наукових установ України.  

 Значно збільшилась кількість лауреатів Державної премії України і 

лауреатів премій ім. видатних учених академії наук України. 

 В інституті створена та плідно працює молодіжна дослідницька 

лабораторія. 

 Збільшилась кількість і якість контрактів і договорів за якими 

впроваджуються в практику результати наукової діяльності інституту. 

 Співробітниками інституту захищено 4 докторських і 11 кандидатських 

дисертацій. 

 Журнал “Ядерна фізика та енергетика” віднесено до фахових видань 

категорії А і він входить в 3 квартиль. 

 Підписано інноваційний договір про будівництво житлових будинків з 

вбудованими і прибудованими приміщеннями на земельній ділянці 

інституту для забезпечення житлом співробітників інституту і академії в 

цілому. 

Адаптація інституту до нових реалій відбулася. 

Дякую всім співробітникам інституту за це.  

Ми разом в ці важки часи не втратили лідерство. 

 

Що треба зробити: 

 Нарощувати наукову та науково-технічну активність співробітників з 

метою збереження позицій інституту як установи  що має визнаний 

державою високий рівень результатів діяльності, демонструє високий 

науковий потенціал та ефективно його використовує для подальшого 

розвитку, інтегровані у світовий науковий простір та Європейський 

дослідницький простір з урахуванням національних інтересів. 

 Активніше залучати більше молоді для підтримки і збільшення досягнень. 

 Поступово збільшувати час роботи базових установок інституту. 

 Розпочати  будівництво житлових будинків для забезпечення житлом 

співробітників інституту і академії в цілому. 

 Активізувати участь інституту в реалізації соціально значимих проектів. 

 Збільшити обсяги виконання договірних робіт та інших надходжень 

фінансів. 

 Продовжувати подальший розвиток інфраструктури інституту. 

 

Ще раз щиро вдячний усім  за якісну  роботу. 

Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю. 

                                                                              В.І. Слісенко                                   


