Програма
кандидата на посаду директора Інституту філософії імені Г.С. Сковороди
Поповича Мирослава Володимировича
Наука – одна з фундаментальних основ існування сучасної української
держави та нації. Перед українським суспільством стоїть важливе завдання її
збереження, примноження та розвитку. Значну роль у цьому процесі
відграють

установи,

які

є

осередками

проведення

прикладних

та

фундаментальних наукових досліджень. Провідною науковою установою в
галузі філософії є Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.
Попри складні часи, які нині переживає вітчизняна наука, його діяльність є
успішною та результативною.
Уся моя трудова діяльність пов’язана з Інститутом. Пройшовши всі
щаблі кар’єрного зростання в Інституті, я достеменно знаю специфіку
діяльності наукової установи. Своєю чергою, спираючись на здобуті за цей
час досвід та знання головних напрямів роботи Інституту, зможу належним
чином сприяти розвитку і вдосконаленню фундаментальних наукових
досліджень, які історично склалися в Інституті та принесли колективу
науковців міжнародне визнання, а також стимулювати в загальному вимірі
новаційні тенденції в науковій діяльності установи, тематично розширювати
філософські дослідження, зокрема:
- одним із основних пріоритетів у моїй роботі як керівника наукової установи
буде

збереження

та

розвиток

науково-педагогічного

колективу

співробітників;
- підвищення доходів від наукової діяльності й забезпечення реального
зростання заробітної плати всіх працівників, покращення можливостей їх
соціального захисту;
- проведення заходів щодо поліпшення виробничо-матеріальної бази та умов
праці співробітників Інституту, оснащення новим обладнанням, оргтехнікою
та ефективним інтернетом;

- сприяння у створенні умов для широкої можливості творчої діяльності
співробітників при підготовці та захисті дисертаційних робіт, а також
сприяння можливості стажування в провідних наукових установах та
університетах світу;
-

активний

пошук

джерел

надходження

позабюджетних

коштів,

використовуючи дозволені для НДІ види економічної діяльності (широке
залучення до поповнення бюджету надходження від спонсорської допомоги,
стимулювання набору аспірантів за контрактом; пошук та залучення грантів
для забезпечення розвитку науково-педагогічної установи);
- прозорість діяльності адміністрації, залучення співробітників до прийняття
важливих рішень та турбота про колектив Інституту;
- координаційна робота з налагодження нових та розширення вже наявних
оперативних та постійних міжрегіональних і міжвідомчих зв’язків у галузі
науки в Україні та за її межами, зокрема в контексті рамкової програми
Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020»;
- сприяти організаційному та матеріальному забезпеченню роботи Ради
молодих вчених Інституту, зокрема через допомогу в отримання зарубіжних
грантів для проведення наукових досліджень та активне сприяння в
стажуванні в провідних наукових установах та університетах світу;
- розвиток інформаційної інфраструктури з метою забезпечення позитивного
іміджу Інституту: поповнення бібліотечного фонду, оптимізація системи
інформування співробітників та аспірантів про нові надходження наукової
літератури, сприяти підключенню до міжнародних бібліотечних баз (таких як
JSTOR тощо);
- створення умов для використання технічних засобів для проведення
інтерактивних лекцій; закупівля для цих потреб сучасного електронного
обладнання;
- реклама Інституту в межах наявних матеріально-технічних засобів (мережа
інтернет, створення відеоматеріалів, розміщення в соціальних мережах

інформації про міжнародні та вітчизняні наукові заходи, залучення до
діалогу наукової молоді з ВНЗ та ін.);
- організація та проведення всеукраїнських, регіональних та міжнародних
наукових заходів;
- забезпечення видавничої та поліграфічної діяльності: періодичних видань,
книжкової та іншої друкованої наукової продукції, створення відеосюжетів
про діяльність Інституту та провідних науковців із подальшим поширенням
їх у медіапросторі та мережі інтернет, зокрема у соціальних мережах.

