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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Висунення кандидатур на конкурс на заміщення посади директора 

 ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України 

 

СЛУХАЛИ: коротку інформацію голови зборів О.Р. Гачкевича згідно порядку денного: 

Національна академія наук України оголосила конкурс на заміщення посади 

директора Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача 

НАН України. Оголошення опубліковано на офіційному сайті НАН України. 

Конкурс проводиться відповідно до Статуту НАН України, Статуту Інституту 

прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України та 

Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової 

установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 

998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи». 

Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора 

Інституту мають: Президія НАН України, Бюро Відділення математики НАН України, члени 

НАН України, Вчена рада Інституту, колективи наукових відділів Інституту.  

Кандидатом на посаду директора Інституту не може висуватися особа у випадках, 

передбачених частиною третьою статті 9 Закону України "Про наукову і науково-технічну 

діяльність" та Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН 

України (п.4.4., розділ ІV), а саме кандидат на посаду директора Інституту має вільно володіти 

державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на 

посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років. 



Прийом документів претендентів на посаду директора Інституту здійснюється 

Президією НАН України до 17 березня 2018 року. 

Дату проведення виборів директора Інституту буде визначено після завершення 

прийому документів претендентів і повідомлено на офіційному веб-сайті Інституту. 

 

Запитання до головуючого: 

Асташкін В.І.: Яка процедура голосування та затвердження кандидатів? 

Головуючий: Вибори відбуватимуться шляхом таємного голосування наукових 

співробітників Інституту, обрана  кандидатура затверджується в Києві.  

Калиняк Б.М.: Чи існує віковий ценз для кандидатів висунутих на конкурс? 

Головуючий: Віковий ценз для кандидатів на науково-організаційні посади загалом не 

регламентується. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Будз С.Ф.: Пропоную висунути на конкурс з заміщення посади директора Інституту 

кандидатуру члена-кореспондента НАН України, доктора фіз.-мат. наук, професора 

КУШНІРА Романа Михайловича. Роман Михайлович має великий досвід наукової та 

науково-організаційної роботи. Він постійно працює у Інституті, пройшов у ньому всі 

посади наукового зростання – від молодшого наукового співробітника, старшого 

наукового співробітника та вченого секретаря ЗНЦ АН УРСР до завідувача відділу 

термомеханіки і директора Інституту. Результати його наукових досліджень в галузі 

прикладної математики, зокрема, математичних проблем механіки добре відомі в Україні 

та за її межами, вони висвітлені в численних наукових працях і монографіях. 

Николишин М.М.: на мою думку в Інституті немає більш достойної кандидатури на 

посаду директора, ніж запропонована кандидатура КУШНІРА Романа Михайловича. Про 

це свідчать результати його наукових досліджень та науково-організаційної роботи,   

відзначені  Державною премією України в галузі науки і техніки за 2011 р., премією 

ім. М.О. Лаврентьєва НАН України за 2012 р., відзнаками НАН України “За наукові 

досягнення” і “За підготовку наукової зміни”. 

Процюк Б.В.: Я також підтримую кандидатуру Романа Михайловича на посаду 

директора Інституту. Як теперішній директор він надзвичайно відповідально ставиться до 

виконання своїх обов’язків. Вболіває за долю Інституту. Постійно цікавиться станом 

справ, перебуваючи за його межами, зокрема у відпустці. 

Значну увагу приділяє підготовці наукових кадрів. Не дивлячись на це , залишається 

проблемою залучення молоді до наукової роботи, пошук стимулів до продовження 

наукових досліджень підготовленими молодими кандидатами наук. Однак, це не в силах 

лише дирекції. Тут питання треба вирішувати ще й на вищому рівні. 

Велика заслуга Романа Михайловича в тому, що в Інституті  видається журнал 

«Математичні методи та фізико-механічні поля» і науковий збірник «Прикладні проблеми 

механіки і математики». 

Як науковець, він добре відомий в Україні та за її межами. Хороший організатор. 

Має необхідний управлінський досвід, налагоджені ділові контакти з Президією АН. 



Вважаю, що ми повинні об’єднатися, згуртуватися навколо кандидатури Романа 

Михайловича. Проявити монолітність під час виборів.  

Токовий Ю.В.: Хочу відмітити ще один з аспектів науково-організаційної роботи 

Роман Михайловича – постійну і наполегливу роботу з представлення наукових 

результатів співробітників Інституту на міжнародному рівні. Він був членом оргкомітету 

низки престижних міжнародних конференцій, що відбувались за кордоном; як редактор 

секції готував 11-ти томну “Encyclopedia of  Thermal Stresses”, що опублікована в 2014 

році у видавництві “Springer”; є членом редколегій міжнародних наукових журналів «Acta 

mechanica et automatic» (Bialystok TU, Poland) і «Фізико-хімічна механіка матеріалів», 

який перекладається у видавництві “Springer” та головним редактором міжнародного 

наукового журналу «Математичні методи та фізико-механічні поля», який перекладається 

у видавництві “Springer”. 

Гарматій Г.Ю.: КУШНІР Р.М. є вихованцем наукової школи Підстригача–Коляна 

(відділ термомеханіки), яка отримала свій подальший розвиток з його поверненням у 

відділ у 2001р. в якості завідувача відділу. Розвиток ідей засновників школи та нові 

напрями наукових досліджень відображено у більше ніж десятку захищених 

кандидатських та 4-х докторських дисертаційних роботах, 2-і з яких виконані під його 

безпосереднім керівництвом. Сьогодні ми, я думаю, можемо вже говорити про якісно нову 

наукову школу. Хочу відзначити Романа Михайловича як доброго організатора та 

менеджера. Я підтримую висунення кандидатури КУШНІРА Р.М. на конкурс на 

заміщення посади директора Інституту. 

Махоркін М.І.: Роман Михайлович приділяє велику увагу молодим науковцям. 

Його відношення до нас, як до колег нам дуже імпонує. Воно доброзичливе і одночасно 

вимогливе та об'єктивне. Він турбується про наш професійний та кар'єрний ріст, робить 

усе можливе для оприлюднення результатів наших наукових досліджень. Я це стверджую 

на основі свого власного досвіду. Приєднуюсь до пропозиції висунути кандидатуру 

КУШНІРА Р.М. на конкурс з заміщення посади директора Інституту. 

Гачкевич О.Р.: Як науковець, КУШНІР Р.М. продовжує і розвиває традиції 

наукової школи Підстригача, а саме традицію безпосереднього зв'язку науки і 

виробництва. Ним організовано виконання Інститутом низки проектів за цільовою 

комплексною програмою НАН України «РЕСУРС», проектів з Державних НТП та за 

спільною програмою наукових проектів НАН України та УНТЦ, а також госпдоговорів за 

завданнями Перспективного плану спільної науково-дослідної діяльності відповідно до 

Генеральної угоди про науково-технічне співробітництво між НАН України та ДП «КБ 

‘‘Південне’’ ім. М.К. Янгеля» в галузі створення ракетно-космічної техніки. У нього 

широкі зв'язки серед науковців як в Україні, так і на міжнародній арені. Він є членом 

президії Українського товариства з механіки руйнування матеріалів, членом 

Координаційної ради Українського математичного товариства, членом Національного 

комітету України з теоретичної та прикладної механіки, Німецького товариства з 

прикладної математики та механіки (GAMM) і Європейського товариства з цілісності 

конструкцій (ESIS). 

Хочу відмітити його самовіддану роботу в якості голови Наукового товариства імені 

Шевченка (НТШ) в Україні, діяльність якого значно активізувалась за його керівництва. 




