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 Вчена рада Національного науково-природничого музею (ННПМ) 
НАН України висловила мені довіру, висунувши мою кандидатуру на 
посаду директора. Тому, представляючи виборчу програму у складний для 
вітчизняної науки і України час та розуміючи, що ННПМ НАН України є 
унікальним центром, який крім проведення наукових досліджень повинен 
виконувати великий обсяг робіт, пов’язаних з науково-освітньою, 
популяризаторською і культурно-просвітницькою діяльністю, вважаю за 
необхідне зупинитись на базових принципах функціонування ННПМ НАН 
України, питаннях стратегічного напряму розвитку установи та реалізації 
комплексу заходів, необхідних для виконання основних завдань в умовах 
сьогодення.  

Виборча програма базується на тому, що ННПМ НАН України є 
державною бюджетною неприбутковою науковою установою, яка заснована 
на державній власності та перебуває у віданні Національної академії наук 
України. Установа в своїй діяльності керується основними положеннями 
Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність», Статуту НАН України, Основних принципів організації та 
діяльності наукової установи НАН України та власного статуту. 

Стратегічним завданням дирекції на найближчу перспективу є 
розбудова і подальший розвиток ННПМ НАН України як наукової та 
просвітницької установи, що відіграє провідну роль у формуванні сучасних 
уявлень про природу серед широких верств населення, у вирішенні 
проблеми взаємовідносин людини з довкіллям, невиснажливого 
використання природних ресурсів.  

З цією метою декілька років тому дирекцією була розроблена 
програма перспективного розвитку ННПМ НАН України. Реалізація цієї 
програми передбачає втілення нових підходів у багаточисельні складові 
музейної діяльності, збереження в установі висококваліфікованих фахівців 
та підготовку молодих наукових кадрів. Зокрема, перспективний розвиток 
інфраструктури установи передбачає організацію охорони музейного 
комплексу Державною службою охорони, встановлення системи 
відеонагляду в експозиціях музеїв та турнікетного контролю входу 
співробітників і відвідувачів, вдосконалення комп’ютерної мережі, 
проведення поточних ремонтних робіт та заміну вікон у будівлі, організацію 
кондиціювання приміщень (в першу чергу – робочих), подальше проведення 
робіт із заміни системи освітлення експозицій, оновлення і модернізації 
експозицій, придбання  інформаційно-навчальних музейних кіосків, плазма-



панелей, організація навчального хабу - простору для дітей дошкільного та 
шкільного віку), встановлення внутрішнього (зовнішнього) ліфту. Також 
передбачено продовження роботи дирекції щодо оформлення в КМДА акту 
на землю подвір’я ННПМ НАН України. 

На сьогодні багато пунктів цієї програми вже виконано, деякі 
продовжують виконуватися, реалізація інших – відкладається на майбутнє, 
коли будуть наявні фінансові можливості, проте не знімаються з порядку 
денного.  

Отже, головним завданням дирекції, в рамках виконання програми 
перспективного розвитку ННПМ НАН України, є та продовжує бути 
створення максимально сприятливих умов для всіх співробітників 
(включаючи науковий і науково-допоміжний персонал) у проведенні ними 
науково-дослідних і музеологічних робіт, виходячи з реалій забезпечення 
установи інтелектуальними та матеріальними ресурсами. Дирекція буде 
продовжувати здійснювати максимально можливу підтримку молодих 
науковців, сприяти проведенню наукових досліджень з найбільш актуальних 
і важливих для нашої країни проблем та залучати нові джерела фінансової 
підтримки установи за рахунок міжнародної співпраці, вітчизняних 
наукових грантів, конкурсних проектів, госпдоговірної тематики, доходів від 
наукової та освітянської діяльності, спонсорських внесків. 

Основними науковими напрямами діяльності ННПМ НАН України 
надалі залишатимуться: 

- створення, збагачення, збереження та вивчення музейних колекцій і 
експозицій; науково-освітня, популяризаторська та культурно-
просвітницька робота; 

- фундаментальні дослідження з еволюції  біо- та геосфери, біотичного 
і геологічного різноманіття, екології організмів, стратиграфії, 
природничої музеології; 

- прикладні розробки зі збереження і відновлення природного 
різноманіття; 

- розроблення методичних засад функціонування та розвитку 
природничих музеїв України в їх інтеграції у європейський і світовий 
інформаційний простір.  

В рамках наведених наукових напрямів будуть і надалі проводитися 
фундаментальні та прикладні дослідження з систематики та екології різних 
груп тваринного і рослинного світу (включаючи рецентних і викопних), 
еволюції  біо- та геосфери, біотичного і геологічного різноманіття, 
стратиграфії, природничої музеології. Передбачається розроблення і 
впровадження методичних засад функціонування і розвитку ННПМ НАН 
України як провідного музею природничої історії України, спрямованих на 
створення, збагачення, збереження музейних колекцій та експозицій, 
подальше поглиблення науково-освітньої, популяризаторської і культурно-



просвітницької роботи установи та її інтеграцію в європейський і світовий 
інформаційний простір.  

Серед основних завдань подальшої діяльності установи необхідно 
відзначити такі: 

- забезпечення проведення на високому рівні фундаментальних і 
прикладних наукових досліджень за основними науковими 
напрямами, що відповідають пріоритетним напрямам розвитку 
науки і техніки України; 

- розробка стратегії та пошук можливостей оновлення матеріально-
технічної  бази окремих підрозділів та установи в цілому для 
проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень; 

- розширення  участі установи в проведенні наукової та науково-
технічної експертизи і в сфері надання кваліфікованих 
консультативних послуг за основними науковими напрямами;  

- забезпечення підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, 
створення умов для розкриття та реалізації творчих можливостей 
кожного співробітника та наукового колективу в цілому; 

- розширення участі науковців у конкурсах наукових проектів на 
отримання грантів, у тому числі й міжнародних; 

- оптимізація та коригування основних наукових напрямів діяльності 
установи у відповідності до актуальних потреб сьогодення; 

- поліпшення якості видавничої діяльності, в першу чергу в рамках 
підготовки та випуску періодичних видань ННПМ НАН України, 
забезпечення відповідності статей вимогам міжнародних 
стандартів; розробка стратегії перспективного включення 
періодичних видань музею до міжнародних наукометричниї баз; 

- активізація участі співробітників і наукових підрозділів в 
організації та проведенні конференцій, нарад, симпозіумів, 
виставок, квестів тощо; 

- вдосконалення вимог та умов проведення конкурсів на заміщення 
вакантних посад науковців музею, в тому числі  врахування при 
обранні фахівців установи на посади наукових співробітників 
наявності публікацій у міжнародних наукових журналах з високим 
імпакт-фактором; 

- сприяння розширенню участі співробітників у діяльності наукових 
товариств, наукових рад з проблем, комітетів, асоціацій тощо, в 
тому числі й міжнародних;  

- висвітлення в засобах масової інформації та соціальних мережах 
вагомих досягнень і важливих подій в діяльності установи; 

- поліпшення якості офіційного веб-сайту установи, своєчасність 
розміщення на ньому інформації про її діяльність, розширення 
роботи у соціальних мережах: рекламування музейних заходів, 
організація віртуальних турів, екскурсій тощо; 



- вивчення досвіду можливостей волонтерського руху в музеях 
природничої історії з подальшою розробкою стратегії та тактики 
його використання в ННПМ НАН України; 

- розширення співпраці з інститутами Національної академії наук 
України, профільними установами міністерств і відомств при 
проведенні комплексних програмно-цільових робіт, спрямованих на 
збереження біотичного та геологічного різноманіття, раціональне 
використання природних ресурсів; 

- продовження та поглиблення співпраці з вищими навчальними 
закладами, Малою академією наук,  підвищення якості освітньої 
діяльності у сфері вищої та середньої освіти і надання освітніх 
послуг шляхом підготовки фахівців за різними кваліфікаційними 
рівнями; 

- всіляке сприяння залученню талановитої молоді до наукової роботи, 
підвищенню кваліфікації наукових працівників шляхом стажування 
в провідних наукових закордонних центрах; 

- посилення уваги до вирішення нагальних соціально-побутових 
проблем кадрових співробітників та молодих фахівців; 

- безумовне виконання нещодавно прийнятого загальними зборами 
співробітників установи Колективного договору між дирекцією і 
трудовим колективом; 

- розробка методологічних засад обліку музейних природничих 
предметів та введення посади головного зберігача фондів, сприяння 
розвитку установи як провідного методологічного музейного 
центру України; 

- забезпечення збереження та подальшого розвитку інфраструктури 
установи згідно з перспективним планом розвитку ННПМ НАН 
України; 

- розробка стратегії та перспективного плану розвитку ННПМ НАН 
України до 2030 року; 

- підтримання і подальший розвиток принципів демократії, 
соціальної справедливості і прозорості в діяльності керівництва 
установи. 
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