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ПРОГРА МА РЕАЛ IЗAЦII
CTPATEГII РОЗВИТКУ IНСТИТУТУ ГЕОГРАФJI
НА 2019- 2023 РОКИ

Цілі, завдання Стратегії та заходи по їх реалізації
Цілі
1.Збереженн
я основних
напрямів
фундаментальних
досліджень,
з поступовим нарощуванням
частки
прикладних
розробок та
ступеню
впровадження.

Завдання
1.1.Пріоритизація
напрямів досліджень
у відповідності до
суспільного запиту,
особливостей економічного
розвитку
держави.

Заходи по реалізації Стратегії за роками
2019

2020

2021

2022

2023

Участь у конкурсах
робіт
за
пріоритетними
напрямами досліджень, що проводяться в НАН
України.

Участь у конкурсах робіт за
пріоритетними
напрямами досліджень,
що
проводяться в
НАН України.
Врахування при
обґрунтуванні
нових тем НДР
на 2021-2025 рр.
відділу картографії пріоритетних
завдань
оптимізації регіонального
розвиту України.
Врахування при
обґрунтуванні
нових тем НДР
на 2021-2024 рр.
відділу
ландшафтознавства
потреб
дослідження екологічних аспектів
просторового
планування як
одного з пріо-

Участь у конкурсах робіт за
пріоритетними
напрямами досліджень,
що
проводяться в
НАН України.
Врахування при
обґрунтуванні
нових тем НДР
на 2022-2025 рр.
сектору збалансованого розвиту та екологічної оцінки і сектору територіальної організації суспільства
особливостей
сучасного розвитку України,
зокрема,
пов’язаних
з
проведенням
адміністративнотериторіальної
реформи.
Врахування
проблематики

Участь у конкурсах робіт за
пріоритетними
напрямами досліджень,
що
проводяться
в
НАН України, а
також Національним фондом
досліджень.

Участь у конкурсах робіт за
пріоритетними
напрямами досліджень,
що
проводяться
в
НАН України, а
також Національним фондом
досліджень.

Відповідальні за виконання
Дирекція,
керівники
структурних підрозділів, Вчена
рада Інституту.

1.2.Гармонізація дослідницьких пріоритетів по лінії «Україна-світ», «УкраїнаЄС».

Визначення
пріоритетів досліджень, подання спільного дослідницького
проєкту з Інститутом географії
АН Словаччини.
Співпраця з науковцями
ФРН,
Угорщини, Болгарії, Румунії.

1.3.Сприяння
міждисциплінарним дослідженням, посиленню інтеграційної функції географії.

Підготовка і подання спільних
проектів іншими
установами НАНУ на конкурси
НАН України та
міжнародні конкурси.

1.4. Розширення за- Передбачити
стосування ГІС тех- обов'язкове рознологій.
ширення засто-

ритетних в Ук- зміни клімату
раїні.
при обґрунтуванні нової теми НДР на
2022-2025 рр.
сектору
геоморфології.
Визначення
Публікація спіпріоритетів до- льних з колегасліджень,
по- ми з ЄС та
дання спільного США
статей,
дослідницького монографій
з
проєкту з Інсти- проблематики,
тутом географії що є пріоритетта просторової ною для міжнаорганізації
родних досліПольської АН.
джень.
Співпраця
з Співпраця
з
науковцями
науковцями
ФРН, Угорщи- ФРН та Угорни,
Болгарії, щини, Болгарії,
Румунії.
Румунії.
Підготовка
і Підготовка
і
подання спіль- подання спільних
проектів них
проектів
іншими устано- іншими установами НАНУ на вами НАНУ на
конкурси НАН конкурси НАН
України та між- України та міжнародні конкур- народні конкурси.
си.
Забезпечити
Забезпечити
інтеграцію ГІС інтеграцію ГІС
технологій
та технологій
та

Публікація спільних з колегами з ЄС та США
статей, монографій з проблематики, що є
пріоритетною
для міжнародних досліджень.
Співпраця з науковцями ФРН
та
Угорщини,
Болгарії, Румунії.

Подання спільного дослідницького проєкту з
Інститутом географії АН Словаччини.
Співпраця з науковцями ФРН та
Угорщини, Болгарії, Румунії.

Директор
Інституту,
заступник
директора з
наукової
роботи.

Підготовка
і
подання спільних
проектів
іншими установами НАНУ на
конкурси НАН
України та міжнародні конкурси.
Провести загальноінститутський семінар по

Підготовка і подання спільних
проектів іншими
установами НАНУ на конкурси
НАН України та
міжнародні конкурси.

Дирекція,
керівники
структурних підрозділів.

Провести на базі Дирекція
Інституту геог- інституту,
рафії
семінар Вчена рада,

сування ГІС технологій у всіх
нових
темах
НДР,
запити
яких готуються в
структурних підрозділах.

1.5. Поширення практики
оформлення
авторських свідоцтв
та патентів.

На
постійній
основі здійснювати роботи по
отриманню свідоцтв про державну реєстрацію прав автора
на твір на монографії, підручники, атласи, брошури, що публі-

розширення їх
застосування в
плани робіт, що
пропонуються
до виконання у
відділах картографії, ландшафтознавства,
секторі палеогеографії.

На
постійній
основі здійснювати роботи по
отриманню
свідоцтв
про
державну
реєстрацію прав
автора на твір
на монографії,
підручники,
атласи, брошу-

розширення їх
застосування в
планах
робіт,
що
пропонуються до виконання у секторах збалансованого розвиту та
екологічної оцінки; територіальної організації суспільства;
геоморфології
Провести майстер-класи для
молодих вчених
по опрацюванню навиків застосування ГІС
технологій
у
наукових дослідженнях.
На
постійній
основі здійснювати роботи по
отриманню
свідоцтв
про
державну
реєстрацію прав
автора на твір
на монографії,
підручники,
атласи, брошу-

застосуванню
співробітників
ГІС технологій в установ Віддігеографічних
лення наук про
дослідженнях.
Землю по застосуванню
ГІС
технологій.

керівники
структурних підрозділів, Рада
молодих
вчених.

О.Г.
Голубцов,
Рада молодих вчених.

На
постійній
основі здійснювати роботи по
отриманню свідоцтв про державну реєстрацію прав автора
на твір на монографії, підручники,
атласи,
брошури,
що

На
постійній
основі здійснювати роботи по
отриманню свідоцтв про державну реєстрацію прав автора
на твір на монографії, підручники,
атласи,
брошури,
що

Автори публікацій,
відповідальна за патентноліцензійну
діяльність
І.В.Рога.

2.Забезпечен
ня високої
кваліфікації
та професіоналізму
співробітників.

2.1.Залучення та підтримка молодих фахівців (стипендії, гранти тощо).

2.2.
Забезпечення
трансферу досвіду та
знань через співпрацю фахівців з різних
наукових підрозділів
та вікових груп.

куються співро- ри, що публібітниками Інсти- куються співротуту.
бітниками Інституту.
На основі прин- На основі принципів відкритос- ципів відкритоті, об’єктивності сті,
та
прозорості об’єктивності та
забезпечувати
прозорості заучасть молодих безпечувати
вчених Інституту участь молодих
у всіх конкурсах вчених Інституна
стипендії, ту у всіх конкугранти, премії, рсах на стипенНАН
України, дії, гранти, преВерховної Ради мії, НАН УкраїУкраїни, Прези- ни, Верховної
дента України, Ради України,
міжнародних
Президента Укфондів тощо.
раїни, міжнародних
фондів
тощо.
Провести в Ін- Провести в Інституті науковий ституті наукосемінар, присвя- вий
семінар,
чений
дослі- присвячений
дженням сектору дослідженням
геоморфології.
відділу картогЗабезпечити уч- рафії. Забезпеасть у семінарі чити участь у
науковців
усіх семінарі наукоструктурних під- вців усіх струкрозділів, аспіра- турних підрознтів,
молодих ділів, аспіран-

ри, що публікуються співробітниками Інституту.
На основі принципів відкритості,
об’єктивності та
прозорості забезпечувати
участь молодих
вчених Інституту у всіх конкурсах на стипендії, гранти, премії, НАН України, Верховної
Ради України,
Президента України, міжнародних
фондів
тощо.
Провести в Інституті науковий
семінар,
присвячений
дослідженням
відділу
ландшафтознавства.
.
Забезпечити
участь у семінарі
науковців
усіх структурних підрозділів,

публікуються
співробітниками
Інституту.

публікуються
співробітниками
Інституту.

На основі принципів відкритості, об’єктивності
та
прозорості
забезпечувати
участь молодих
вчених Інституту у всіх конкурсах на стипендії, гранти, премії, НАН України,
Верховної
Ради
України,
Президента України, міжнародних
фондів
тощо.

На основі принципів відкритості, об’єктивності
та
прозорості
забезпечувати
участь молодих
вчених Інституту у всіх конкурсах на стипендії,
гранти, премії,
НАН України,
Верховної Ради
України, Президента України,
міжнародних
фондів тощо.

Дирекція
Інституту,
Рада молодих вчених,
молоді вчені Інституту.

Провести в Інституті науковий
семінар,
присвячений
дослідженням
сектору територіальної організації суспільства
.
Забезпечити
участь у семінарі науковців усіх
структурних

Провести в Інституті науковий
семінар, присвячений
дослідженням сектору палеогеографії. Забезпечити
участь у семінарі
науковців усіх
структурних
підрозділів, аспірантів, моло-

Директор
Інституту,
заступник
директора з
наукової
роботи, керівники
структурних підрозділів.

вчених.
2.3. Політика сприяння
отриманню
додаткових знань та
навичок (технології,
мови, новітні знання) та професійному
зростанню (захисти,
публікації).

дих вчених.

Забезпечити згідно плану підготовки докторів і
кандидатів наук
захисти дисертацій

тів,
молодих аспірантів, мо- підрозділів, асвчених.
лодих вчених.
пірантів, молодих вчених.
Забезпечити
Забезпечити
Забезпечити
згідно
плану згідно
плану згідно
плану
підготовки док- підготовки док- підготовки докторів і кандида- торів і кандида- торів і кандидатів наук захисти тів наук захисти тів наук з захисдисертацій
дисертацій
ти дисертацій

Сприяти проходженню відповідних навчальних курсів
та
отриманню сертифікатів
про
оволодіння іноземною мовою
на рівні «В 2».

Сприяти проходженню відповідних навчальних курсів та
отриманню сертифікатів
про
оволодіння іноземною мовою
на рівні «В 2».

Сприяти проходженню відповідних навчальних курсів та
отриманню сертифікатів
про
оволодіння іноземною мовою
на рівні «В 2».

Сприяти проходженню відповідних навчальних курсів та
отриманню сертифікатів
про
оволодіння іноземною мовою
на рівні «В 2».

Сприяти проходженню відповідних навчальних курсів та
отриманню сертифікатів
про
оволодіння іноземною мовою
на рівні «В 2».

Забезпечити згідно плану підготовки докторів і
кандидатів наук
захисти дисертацій

Врахування рівня володіння
іноземною мовою при проведенні планової
атестації співробітників у

Наукові
керівники ,
наукові
консультанти, докторанти, аспіранти.
Наукові
керівники
структурних підрозділів, наукові співробітники.
Заступник
директора з
наукової
роботи,
члени атестаційної
комісії.

У разі однакових результатів
здачі іспитів по
прийому в аспірантуру Інсти-

У разі однакових результатів
здачі іспитів по
прийому в аспірантуру Інсти-

У разі однакових
результатів здачі
іспитів по прийому в аспірантуру Інституту у

Директор,
Вчений секретар Інституту,
приймальна

2.4.
Забезпечення
можливостей дистанційної роботи (в рамках діючого законодавства).

3. Комерціалізація
та
популяризація
досліджень.

3.1. Брендінг Інституту, формування переліку платних послуг
установи та сприяння
їх реалізації;

Вивчити положення діючого
законодавства
щодо дистанційної роботи співробітників, можливостей організації та забезпечення належного
рівня контролю
за якістю її виконання.
Взяти участь у
виставках зокрема, щорічних, які
організовуються
НАН України

В рамках можливостей діючого законодавства організувати
режим роботи
співробітників,
що оптимальним чином поєднує можливості традиційної
та дистанційної
форми роботи.
Взяти участь у
виставках зокрема, щорічних,
які організовуються НАН

туту у якості
однієї з переваг
розглядати рівень володіння
іноземною мовою та новітніми
методами
дослідження.

туту у якості
однієї з переваг
розглядати рівень володіння
іноземною мовою та новітніми
методами
дослідження.

якості однієї з комісія.
переваг розглядати рівень володіння іноземною мовою та
новітніми методами дослідження.

Сприяти забезпеченню діяльності розмовного клубу з англійської мови
(он-лайн).

Підтримувати
регулярність
проведення засідань та широку
участь молодих
вчених у роботі
клубу з англійської мови.
Моніторити досвід іноземних
на національних
установ
щодо
організації дистанційної роботи та адаптувати
його до специфіки організації
дослідницького
процесу в Інституті географії.
Взяти участь у
виставках зокрема, щорічних,
які організовуються НАН Ук-

Підтримувати
регулярність
проведення засідань та широку
участь молодих
вчених у роботі
клубу з англійської мови.
Перейти до довгострокового
планування організації оптимального поєднання
дистанційної та традиційної
форми
роботи в ході
виконання
дослідницьких робіт в Інституті.
Взяти участь у
виставках зокрема, щорічних,
які організовуються НАН Ук-

Розширити технічні можливості організації
дистанційної
роботи та засоби моніторингу
за якістю та
своєчасністю її
виконання.

Взяти участь у
виставках зокрема, щорічних,
які організовуються НАН

Директор,
Вчений секретар Інституту,
Рада молодих вчених.
Дирекція,
профспілкова організація, бухгалтерія.

Дирекція,
керівники
структурних підрозділів.

до Всеукраїнського фестивалю
науки.
Розробити та
розмістити перелік платних послуг установи на
сайті Інституту
географії, з урахуванням нових
розробок і можливостей Інституту та актуальності, пріоритетності можливостей їх використання.

3.2. Підтримка видавничої діяльності, а
також збереження та
підвищення статусу
Українського географічного журналу;

Сприяти публікації монографічних праць усіх
співробітників
Інституту,
що
захистили кандидатські та докторські роботи.

України до
Всеукраїнського фестивалю
науки.

України до
Всеукраїнського фестивалю
науки.

раїни до Всеукраїнського
фестивалю науки.

Оновити перелік платних послуг установи
на сайті Інституту географії, з
урахуванням
нових розробок
і нових можливостей Інституту та актуальності і пріоритетності можливостей їх використання.

Оновити перелік платних послуг установи
на сайті Інституту географії, з
урахуванням
нових розробок
і нових можливостей Інституту та актуальності і пріоритетності можливостей їх використання.

Оновити перелік
платних послуг
установи на сайті Інституту географії, з урахуванням нових
розробок і нових
можливостей
Інституту та
актуальності і
пріоритетності
можливостей їх
використання.

Сприяти публікації монографічних
праць
усіх співробітників Інституту,
що захистили
кандидатські та
докторські роботи.

Сприяти публікації монографічних
праць
усіх співробітників Інституту,
що захистили
кандидатські та
докторські роботи.

Сприяти публікації монографічних праць усіх
співробітників
Інституту,
що
захистили кандидатські та докторські роботи.

Сприяти публікації монографічних праць усіх
співробітників
Інституту,
що
захистили кандидатські та докторські роботи.

Сприяти публікації монографічних праць за
результатами

Сприяти публікації монографі- Дирекція,
чних праць за керівники
результатами
тем, керів-

Сприяти публікації монографі- Сприяти публі- Сприяти публічних праць за кації моногра- кації монограрезультатами
фічних праць за фічних праць за

раїни до Всеукраїнського фестивалю науки.
Оновити перелік
платних послуг
установи на сайті Інституту географії, з урахуванням нових
розробок і нових
можливостей
Інституту та актуальності і
пріоритетності
можливостей їх
використання.

Дирекція,
наукові керівники та
консультанти, здобувачі.

завершених науково-дослідних
тем та міжнародних проєктів.

результатами
завершених науководослідних тем
та міжнародних
проєктів.

результатами
завершених науководослідних тем
та міжнародних
проєктів.

завершених науково-дослідних
тем та міжнародних проєктів.

завершених нау- ники міжково-дослідних
народних
тем та міжнаро- проектів.
дних проєктів.

Керівникам міжнародних проектів,
учасникам
міжнародних
форумів інформувати міжнародних партнерів
про «Український географічний журнал та
його
публікації», запрошувати до публікації
в журналі провідних географів
ЄС та Північної
Америки, інших
країн.

Керівникам
міжнародних
проектів, учасникам міжнародних форумів
інформувати
міжнародних
партнерів про
«Український
географічний
журнал та його
публікації»,
запрошувати до
публікації
в
журналі провідних географів
ЄС та Північної
Америки, інших
країн.

Керівникам
міжнародних
проектів, учасникам міжнародних форумів
інформувати
міжнародних
партнерів про
«Український
географічний
журнал та його
публікації»,
запрошувати до
публікації
в
журналі провідних географів
ЄС та Північної
Америки, інших
країн.

Керівникам
міжнародних
проектів, учасникам міжнародних
форумів
інформувати
міжнародних
партнерів
про
«Український
географічний
журнал та його
публікації», запрошувати
до
публікації в журналі провідних
географів ЄС та
Північної Америки, інших країн.

Керівникам
міжнародних
проектів, учасникам міжнародних
форумів
інформувати
міжнародних
партнерів
про
«Український
географічний
журнал та його
публікації», запрошувати
до
публікації в журналі провідних
географів ЄС та
Північної Америки, інших країн.

Редколегії журналу стимулювати збільшення
числа публікацій
англійською мовою.

Редколегії журналу стимулювати збільшення
числа публікацій англійською
мовою.

Редколегії журналу стимулювати збільшення
числа публікацій англійською
мовою.

Редколегії журналу стимулювати збільшення
числа публікацій
англійською
мовою.

Редколегії журналу стимулюРедколегія
вати збільшення журналу
числа публікацій
англійською мовою.

Керівники
проєктів,
співробітники

Співробітникам
Інституту,
що
працюють у ВНЗ
України пропагувати журнал
серед викладачів
і студентів.

Співробітникам
Інституту, що
працюють
у
ВНЗ
України
пропагувати
журнал
серед
викладачів
і
студентів.

Співробітникам
Інституту, що
працюють
у
ВНЗ
України
пропагувати
журнал
серед
викладачів
і
студентів.

Співробітникам
Інституту,
що
працюють
у
ВНЗ
України
пропагувати
журнал
серед
викладачів
і
студентів.

Співробітникам
Інституту, що
працюють у ВНЗ
України пропагувати журнал
серед викладачів
і студентів.

Співробітники Інституту,
що
працюють у
ВНЗ.

Здійснити
- розробку REST
API сервісу на
сайті УГЖ“для
БД Scopus.

О.В. Мацібора

Участь у конкурсах на виконання цільових програм та проєктів
НАН України.

Участь у конкурсах на виконання цільових
програм
та
проєктів НАН
України.

Участь у конкурсах на виконання цільових
програм
та
проєктів НАН
України.

Здійснити розробку системи
онлайн-подачі
та моніторингу
статусу рукописів, «Персонального
кабінету
автора» УГЖ.
Участь у конкурсах на виконання цільових
програм
та
проєктів НАН
України.

3.4.Пошук зарубіж- Використання
них грантів та проек- для пошуку затів.
рубіжних грантів
та проєктів можливостей,
пов’язаних з колегами із закордонних академічних установ, з

Використання
для пошуку зарубіжних грантів та проєктів
можливостей,
пов’язаних
з
колегами із закордонних академічних уста-

Використання
для пошуку зарубіжних грантів та проєктів
можливостей,
пов’язаних
з
колегами із закордонних академічних уста-

Використання
для пошуку зарубіжних грантів та проєктів
можливостей,
пов’язаних
з
колегами із закордонних академічних уста-

3.3.Залучення додаткових коштів через
участь у цільових
програмах та проектах НАН України.

Участь у конкурсах на виконання цільових
програм та проєктів НАН України.

Дирекція
Інституту,
Вчена Рада,
керівники
структурних підрозділів.
Використання
Дирекція
для пошуку за- Інституту.
рубіжних грантів та проєктів
можливостей,
пов’язаних
з
колегами із закордонних академічних уста-

якими Інститут нов, з якими
має угоди про Інститут
має
співробітництво. угоди про співробітництво

нов, з якими
Інститут
має
угоди про співробітництво.

нов, з якими
Інститут
має
угоди про співробітництво.

нов, з якими Інститут має угоди
про співробітництво.

Постійний моніторинг
сайтів
Міжнародних
структур і комісій Європейського Союзу та інших міжнародних організацій,
їх представництв
в Україні, наукових установ і
структур окремих країн, приватних дослідницьких фондів
щодо оголошення конкурсів на
участь в проектах та отримання
грантів, їх вивчення та участь
у конкурсах

Постійний моніторинг сайтів
Міжнародних
структур і комісій Європейського Союзу та
інших міжнародних організацій, їх представництв в Україні,
наукових
установ і структур
окремих
країн, приватних дослідницьких
фондів
щодо
оголошення конкурсів на участь в
проектах
та
отримання грантів, їх вивчення та участь у
конкурсах

Постійний моніторинг
сайтів
Міжнародних
структур і комісій Європейського Союзу та
інших міжнародних організацій, їх представництв в Україні,
наукових установ і структур
окремих країн,
приватних дослідницьких
фондів
щодо
оголошення
конкурсів
на
участь в проектах та отримання грантів, їх
вивчення та участь у конкурсах

Постійний моніторинг
сайтів
Міжнародних
структур і комісій Європейського Союзу та
інших міжнародних організацій, їх представництв в Україні,
наукових установ і структур
окремих країн,
приватних
дослідницьких фондів щодо оголошення конкурсів на участь в
проектах
та
отримання грантів, їх вивчення
та участь у конкурсах

Постійний моніторинг сайтів
Міжнародних
структур і комісій Європейського Союзу та
інших міжнародних організацій, їх представництв в Україні,
наукових
установ і структур
окремих
країн, приватних дослідницьких
фондів
щодо
оголошення конкурсів на участь в
проектах
та
отримання грантів, їх вивчення та участь у
конкурсах

Дирекція
Інституту,
Вчена Рада,
керівники
структурних підрозділів, наукові співробітники.

Використання
Використання
Використання
Використання
Використання
Дирекція
можливостей,
можливостей,
можливостей,
можливостей,
можливостей,
Інституту,
пов’язаних з ко- пов’язаних
з пов’язаних
з пов’язаних
з пов’язаних
з Вчена Рада,

3.5. Пошук та використання можливостей на внутрішньому
ринку: міністерства,
регіони, громади, фонди.

нтактами з іноземними вченими для виявлення
додаткових
можливостей для
участі у конкурсах на дво- та
багатосторонній
основі.

контактами
з
іноземними
вченими
для
виявлення додаткових можливостей для участі у конкурсах
на дво- та багатосторонній
основі.

контактами
з
іноземними
вченими
для
виявлення додаткових можливостей для участі у конкурсах
на дво- та багатосторонній
основі.

контактами
з
іноземними вченими для виявлення додаткових можливостей для участі у
конкурсах
на
дво- та багатосторонній основі.

контактами
з
іноземними вченими для виявлення додаткових можливостей для участі у
конкурсах
на
дво- та багатосторонній основі.

керівники
структурних підрозділів, наукові співробітники.

Моніторинг оголошень
щодо
навчання та стажування за кордоном молодих
вчених та підготовка заявок від
молодих вчених
Інституту щодо
участі в них.

Моніторинг
оголошень щодо навчання та
стажування за
кордоном молодих вчених та
підготовка заявок від молодих
вчених Інституту щодо участі в
них.
Налагодження
та розширення
співробітництва
з міністерствами (насамперед
Міністерством
розвитку громад
і територій, Міністерством
енергетики та
захисту довкілля, Міністерст-

Моніторинг
оголошень щодо навчання та
стажування за
кордоном молодих вчених та
підготовка заявок від молодих
вчених Інституту щодо участі в
них.
Налагодження
та розширення
співробітництва
з міністерствами (насамперед
Міністерством
розвитку громад
і територій, Міністерством
захисту довкілля і природних
ресурсів, Мініс-

Моніторинг оголошень
щодо
навчання
та
стажування за
кордоном молодих вчених та
підготовка заявок від молодих
вчених Інституту щодо участі в
них.
Налагодження
та розширення
співробітництва
з міністерствами
(насамперед
Міністерством
розвитку громад
і територій, Міністерством захисту довкілля і
природних ресурсів,
Мініс-

Моніторинг оголошень
щодо
навчання та стажування за кордоном молодих
вчених та підготовка заявок від
молодих вчених
Інституту щодо
участі в них.

Рада молодих вчених,
молоді вчені.

Налагодження та
розширення
співробітництва
з міністерствами
(насамперед Міністерством розвитку громад і
територій, Міністерством енергетики та захисту довкілля, Міністерством ку-

Налагодження та Дирекція
розширення
Інституту.
співробітництва
з міністерствами
(насамперед Міністерством розвитку громад і
територій, Міністерством захисту довкілля і
природних ресурсів, Міністерст-

льтури,
Міністерством соціальної політики),
ОДА, керівництвом об’єднаних
територіальних
громад для забезпечення
отримання виконання відповідних замовлень,
фінансування та
виконання НДР

вом культури,
Міністерством
соціальної політики),
ОДА,
керівництвом
об’єднаних територіальних
громад для забезпечення
отримання виконання відповідних замовлень, фінансування та виконання НДР

3.6. Створення неуря- Провести юри- Ознайомитись з
дової організації;
дичні консульта- досвідом роботи
ції
ГО в Україні,
виявити переваги та проблеми
ведення діяльності
3.7.Використання
інформаційних можливостей сайтів установи та Президії НАН
України;

Використовувати наявні можливості для поширення інформації про розробки Інституту , в
т.ч. – на сайтах
Інституту,
«Українського
географічного

Використовувати усі наявні
можливості для
поширення інформації про
розробки Інституту , в т.ч. – на
сайтах Інституту, «Українського географіч-

терством культури, Міністерством соціальної політики),
ОДА, керівництвом
об’єднаних територіальних
громад для забезпечення
отримання виконання відповідних замовлень, фінансування та виконання НДР
Створити ГО та
забезпечити
інституційні
передумови її
діяльності

Використовувати усі наявні
можливості для
поширення інформації про
розробки Інституту , в т.ч. – на
сайтах Інституту, «Українського географіч-

терством культури, Міністерством соціальної
політики), ОДА,
керівництвом
об’єднаних територіальних
громад для забезпечення
отримання виконання відповідних
замовлень, фінансування та виконання НДР

вом
культури,
Міністерством
соціальної політики), ОДА, керівництвом
об’єднаних територіальних
громад для забезпечення
отримання виконання відповідних замовлень,
фінансування та
виконання НДР

Використовувати ГО для співпраці з міжнародними структурами, які не підтримують проєкти в державних
установах
Використовувати усі наявні
можливості для
поширення інформації про
розробки Інституту , в т.ч. – на
сайтах Інституту, «Українського географічного

Використовувати ГО для співпраці з міжнародними структурами, які не підтримують проєкти в державних
установах
Використовувати усі наявні
можливості для
поширення інформації про
розробки Інституту , в т.ч. – на
сайтах Інституту, «Українського географічного

Дирекція
Інституту.

Дирекція,
керівники
структурних підрозділів, наукові співробітники.

журналу», здійснювати висвітлення новин про
дослідження Інституту на вебсайтах та офіційних facebookсторінках партнерів (Національна академія
наук України,
Управління охорони культурної
спадщини Міністерства культури
України, Малої
академії наук),
соціальні медіа,
наукові публікації, буклети та
брошури, робочі
зустрічі, презентації на національних та міжнародних форумах,
формальних та
неформальних
комунікаціях.

3.8. Співпраця зі ЗМІ

ного журналу»,
здійснювати
висвітлення
новин про дослідження Інституту на вебсайтах та офіційних
facebookсторінках партнерів (Національна академія
наук України,
Управління
охорони культурної спадщини Міністерства
культури України, Малої академії наук), соціальні медіа,
наукові публікації, буклети та
брошури, робочі зустрічі, презентації на національних та
міжнародних
форумах, формальних та неформальних
комунікаціях.
Сприяти участі Сприяти участі
співробітників
співробітників

ного журналу»,
здійснювати
висвітлення
новин про дослідження Інституту на вебсайтах та офіційних
facebookсторінках партнерів (Національна академія
наук України,
Управління
охорони культурної спадщини Міністерства
культури України, Малої академії наук), соціальні медіа,
наукові публікації, буклети та
брошури, робочі зустрічі, презентації на національних та
міжнародних
форумах, формальних та неформальних
комунікаціях.
Сприяти участі
співробітників

журналу», здійснювати висвітлення новин про
дослідження
Інституту на
веб-сайтах та
офіційних
facebookсторінках партнерів (Національна академія
наук України,
Управління охорони культурної
спадщини Міністерства культури України, Малої академії наук), соціальні
медіа, наукові
публікації, буклети та брошури, робочі зустрічі, презентації на національних та міжнародних форумах, формальних та неформальних комунікаціях.

журналу», здійснювати висвітлення новин про
дослідження
Інституту на
веб-сайтах та
офіційних
facebookсторінках партнерів (Національна академія
наук України,
Управління охорони культурної
спадщини Міністерства культури України, Малої академії наук), соціальні
медіа, наукові
публікації, буклети та брошури,
робочі зустрічі,
презентації на
національних та
міжнародних
форумах, формальних та неформальних комунікаціях.

Сприяти участі Сприяти участі Заступник
співробітників
співробітників
директора з

4.Розширенн 4.1. Розширення та
я комуніка- підтримка зв’язків з
ції.
установами відповідного профілю в країнах Східної Європи.

4.2.
Підтримка
зв’язків та пошук
партнерства в інших
країнах ЄС, США,
Канаді, з метою залучення до глобальних
та макрорегіональних
наукових програм.

Інституту географії мінімум в
телепередачах та
радіоефірах
за
тематикою досліджень установи,

Інституту географії мінімум в
телепередачах
та радіоефірах
за
тематикою
досліджень установи,

Інституту географії мінімум в
телепередачах
та радіоефірах
за
тематикою
досліджень установи,

Сприяти розширенню переліку
ЗМІ, де виходять
передачі за участю співробітників Інституту

Сприяти
розширенню переліку ЗМІ, де
виходять передачі за участю
співробітників
Інституту
Підтримка
та
розширення
зв’язків з географічними академічними установами
Польщі, Німеччини, Вьєтнаму,
Словаччини,
Угорщини, Болгарії.
Підтримка
зв’язків з іноземними колегами
з академічних
установ, з якими Інститут має
угоди про співробітництво.

Сприяти
розширенню переліку ЗМІ, де
виходять передачі за участю
співробітників
Інституту
Підтримка
та
розширення
зв’язків з географічними академічними установами
Польщі, Німеччини, Вьєтнаму,
Словаччини,
Угорщини, Болгарії.
Підтримка
зв’язків з іноземними колегами
з академічних
установ, з якими Інститут має
угоди про співробітництво.

Підтримка
та
розширення
зв’язків з географічними академічними установами Польщі,
Німеччини, Вьєтнаму, Словаччини, Угорщини,
Болгарії.
Підтримка
зв’язків з іноземними колегами
з академічних
установ, з якими
Інститут має
угоди про співробітництво.

Інституту географії мінімум в
телепередачах та
радіоефірах за
тематикою досліджень установи,
.
Сприяти розширенню переліку
ЗМІ, на де виходять передачі за
участю співробітників Інституту

Інституту географії мінімум в
телепередачах та
радіоефірах за
тематикою досліджень установи,

наукової
роботи,
Завідувач
відділу
Спиця Р.О.

Підтримка
та
розширення
зв’язків з географічними академічними установами Польщі,
Німеччини, Вьєтнаму, Словаччини, Угорщини, Болгарії.

Підтримка
та
розширення
зв’язків з географічними академічними установами Польщі,
Німеччини, Вьєтнаму, Словаччини, Угорщини,
Болгарії.

Дирекція,
керівники
структурних підрозділів, Вчена
рада Інституту.

Підтримка
зв’язків з іноземними колегами
з академічних
установ, з якими
Інститут має
угоди про співробітництво.

Підтримка
зв’язків з іноземними колегами
з академічних
установ, з якими
Інститут має
угоди про співробітництво.

Дирекція,
керівники
структурних підрозділів, Вчена
рада Інституту.

Сприяти розширенню переліку
ЗМІ, де виходять
передачі за участю співробітників Інституту

4.3. Підтримка
та
розширення зв’язків
з
міністерствами,
відомствами, адміністраціями, неурядови-

Моніторинг конкурсів проектів
НАН України
щодо двосторонніх наукових
обмінів та підготовка і подача
узгоджених заявок.

Моніторинг
конкурсів проектів НАН України щодо двосторонніх наукових обмінів та
підготовка і
подача узгоджених заявок.

Моніторинг
конкурсів проектів НАН України щодо двосторонніх наукових обмінів та
підготовка і
подача узгоджених заявок.

Моніторинг
конкурсів проектів НАН України щодо двосторонніх наукових обмінів та
підготовка і подача узгоджених
заявок.

Моніторинг
конкурсів проектів НАН України
щодо двосторонніх наукових
обмінів та підготовка і подача
узгоджених заявок.

Використання
можливостей
участі в міжнародних наукових
форумах для
налагодження
нових контактів
з іноземними
вченими.

Використання
можливостей
участі в міжнародних наукових форумах
для налагодження нових
контактів з іноземними вченими.

Використання
можливостей
участі в міжнародних наукових форумах
для налагодження нових
контактів з іноземними вченими.

Використання
можливостей
участі в міжнародних наукових форумах для
налагодження
нових контактів
з іноземними
вченими.

Використання
можливостей
участі в міжнародних наукових
форумах для
налагодження
нових контактів
з іноземними
вченими.

Використання
можливостей
соціальних мереж для налагодження контактів з іноземними
вченими.
Підготовка і подання доповідних записок та
аналітичних матеріалів за ре-

Використання
можливостей
соціальних мереж для налагодження контактів з іноземними вченими.
Підготовка і
подання доповідних записок
та аналітичних
матеріалів за

Використання
можливостей
соціальних мереж для налагодження контактів з іноземними вченими.
Підготовка і
подання доповідних записок
та аналітичних
матеріалів за

Використання
можливостей
соціальних мереж для налагодження контактів з іноземними
вченими.
Підготовка і
подання доповідних записок
та аналітичних
матеріалів за

Використання
можливостей
соціальних мереж для налагодження контактів з іноземними
вченими.
Підготовка і подання доповідних записок та
аналітичних матеріалів за ре-

Дирекція,
Інституту.

ми
організаціями,
зокрема і через надання
експертних
висновків, аналітичних матеріалів.

зультатами виконаних дослідних тем
до центральних
органів державного управління.

результатами
виконаних дослідних тем
до центральних
органів державного управління.

результатами
виконаних дослідних тем
до центральних
органів державного управління.

результатами
виконаних дослідних тем
до центральних
органів державного управління.

зультатами виконаних дослідних тем
до центральних
органів державного управління.

Надавати пропозиції, зауваження
і рекомендації до
проектів законодавчих актів, що
готуються центральними органами державного управління.

Надавати пропозиції, зауваження і рекомендації до проектів законодавчих актів, що
готуються центральними органами державного управління.

Надавати пропозиції, зауваження і рекомендації до проектів законодавчих актів, що
готуються центральними органами державного управління.

Надавати пропозиції, зауваження і рекомендації до проектів
законодавчих
актів, що готуються центральними органами
державного управління.

Надавати пропозиції, зауваження і рекомендації
до проектів законодавчих актів, що готуються центральними
органами державного управління.

Підтримка співробітництва з
неурядовими
організаціями з
питань координації зусиль по
збереженню
навколишнього
природного середовища, історико-культурної
спадщини, оптимізації документів держав-

Підтримка співробітництва з
неурядовими
організаціями з
питань координації зусиль по
збереженню
навколишнього
природного середовища, історико-культурної
спадщини, оптимізації документів держав-

Підтримка співробітництва з
неурядовими
організаціями з
питань координації зусиль по
збереженню навколишнього
природного середовища, історико-культурної
спадщини, оптимізації документів державного плануван-

Підтримка співробітництва з
неурядовими
організаціями з
питань координації зусиль по
збереженню навколишнього
природного середовища, історико-культурної
спадщини, оптимізації документів державного плануван-

Підтримка співробітництва з
неурядовими
організаціями з
питань координації зусиль по
збереженню навколишнього
природного середовища, історико-культурної
спадщини, оптимізації документів державного
планування.

ного плануванПідготувати
ня.
аналітичну записку до Департаменту екомережі
та природнозаповідного фонду Міністерства
енергетики та
захисту довкілля
України
Розробити пропозиції до «Національного
плану дій з охорони навколишнього природного середовища
на 2020 – 2025
роки» для Міністерства енергетики та захисту
довкілля України.
.
Підготувати
пропозиції до
Міністерства
енергетики та
захисту довкілля
України щодо
вдосконалення
процедури стра-

ного планування.

ня.

ня.
Акад. НАН
України
Л.Г.Руденко
В.М.Чехній
та ін.

Є.О. Маруняк, С.А.
Лісовський.

Є.О. Маруняк, С.А.
Лісовський,
О.Г. Голубцов..

тегічної екологічної оцінки в
Україні

4.4. Підтримка та розширення зв’язків із
закладами
вищої
освіти та Малою академією наук.

Підготувати серію карт на замовлення Управління охорони культурної
спадщини Міністерства культури
України до щорічного звіту
Міністерства
культури України про стан збереження об'єктів
культурної спадщини
Забезпечувати
проходження
практики студентів КНУ ім.
Тараса Шевченка та інших ЗВО.

К.А. Поливач
.

Забезпечувати
проходження
практики студентів КНУ ім.
Тараса Шевченка та інших ЗВО
Оновити договір про співробітництво з Київським національним університетом імені
Тараса Шевчен-

Забезпечувати
проходження
практики студентів КНУ ім.
Тараса Шевченка та інших ЗВО

Забезпечувати
проходження
практики студентів КНУ ім.
Тараса Шевченка та інших ЗВО

Забезпечувати
проходження
практики студентів КНУ ім.
Тараса Шевченка та інших ЗВО

Дирекція
Інституту,
Завідувачі
структурних підрозділів
Дирекція
Інституту

ка
Укласти договір
про співробітництво з Переяславським
Університетом
Організувати і
провести спільно з Переяславським університетом Міжнародну
наукову
конференцію
Раді
молодих
вчених забезпечити участь молодих науковців
Інституту
у
якості рецензентів та членів журі ІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу робіт
МАН учнівської
молоді в 8, 9, 10
та 11 класах.

Раді
молодих
вчених забезпечити участь молодих науковців
Інституту
у
якості рецензентів та членів
журі ІІ етапу
Всеукраїнського
конкурсу
робіт МАН учнівської молоді
в 8, 9, 10 та 11
класах.

Рада молодих вчених

Раді
молодих
вчених забезпечити участь молодих науковців
Інституту
у
якості рецензентів та членів
журі ІІ етапу
Всеукраїнського
конкурсу
робіт МАН учнівської молоді
в 8, 9, 10 та 11
класах.

Раді
молодих
вчених забезпечити участь молодих науковців
Інституту
у
якості рецензентів та членів
журі ІІ етапу
Всеукраїнського
конкурсу робіт
МАН учнівської
молоді в 8, 9, 10
та 11 класах.

Раді
молодих Рада моловчених забезпе- дих вчених
чити участь молодих науковців
Інституту
у
якості рецензентів та членів журі ІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу робіт
МАН учнівської
молоді в 8, 9, 10
та 11 класах.

Співробітникам Співробітникам
Співробітникам Інституту взяти Інституту взяти
Інституту взяти участь у роботі участь у роботі
участь у роботі семінарівсемінарів-

С.А. Покляцький,
А.С. Кушнір

5.Адміністру
вання та розвиток матеріальнотехнічної
бази.

5.1. Підвищення адміністративної спроможності в управлінні проектами.

Сприяння участі
представників
АУП у фахових
семінарах
(фінанси,
кадри).
Вдосконалення
адміністративної
комунікації.
5.2. Підтримка стану Забезпечення на
та оновлення робочих постійній основі
приміщень.
належного стану
робочих приміщень.
Заміна вікон в
кімнатах
3-го
поверху примі-

Сприяння участі представників
АУП у фахових
семінарах (фінанси, кадри).
Вдосконалення
адміністративної комунікації.
Забезпечення на
постійній основі
належного стану
робочих
приміщень.

семінарівпрактикумів
під егідою Національного
центру «Мала
Академія Наук
України»

практикумів під
егідою Національного центру
«Мала Академія
Наук України»

практикумів під
егідою Національного
центру
«Мала Академія
Наук України»

Взяти участь у
роботі спільних
заходів під егідою МОН України, НАН України та Національного центру
«Мала Академія
Наук»
Сприяння участі представників
АУП у фахових
семінарах (фінанси, кадри).
Вдосконалення
адміністративної комунікації.
Забезпечення на
постійній основі
належного стану
робочих
приміщень.

Взяти участь у
роботі спільних
заходів під егідою МОН України, НАН України та Національного центру
«Мала Академія
Наук»
Сприяння участі
представників
АУП у фахових
семінарах (фінанси, кадри).
Вдосконалення
адміністративної
комунікації.
Забезпечення на
постійній основі
належного стану
робочих приміщень.

Взяти участь у
роботі спільних
заходів під егідою МОН України, НАН України та Національного
центру
«Мала Академія
Наук»
Сприяння участі
представників
АУП у фахових
семінарах
(фінанси,
кадри).
Вдосконалення
адміністративної
комунікації.
Забезпечення на
постійній основі
належного стану
робочих приміщень.

Директор
Інституту.

Дирекція
Інституту.

щення на ву.
Володимирській,
44
5.3.
Впровадження При
закупівлі
енергозберігаючих
робочого та дотехнологій.
поміжного обладнання (монітори, ПК, принтери, сканери, ксерокси,
лампочки, кондиціонери,холодильник
тощо) надавати
пріоритет виробам з низькими
рівнями енергоспоживання.

При закупівлі
робочого
та
допоміжного
обладнання
(монітори, ПК,
принтери, сканери, ксерокси,
лампочки, кондиціонери,холодильник
тощо) надавати
пріоритет виробам з низькими
рівнями енергоспоживання.

При закупівлі
робочого
та
допоміжного
обладнання
(монітори, ПК,
принтери, сканери, ксерокси,
лампочки,
кондиціонери,холодильник
тощо) надавати
пріоритет виробам з низькими
рівнями енергоспоживання.

При
закупівлі
робочого
та
допоміжного
обладнання
(монітори, ПК,
принтери, сканери, ксерокси,
лампочки, кондиціонери,холодильник
тощо) надавати
пріоритет виробам з низькими
рівнями енергоспоживання.

При
закупівлі
робочого та допоміжного обладнання (монітори, ПК, принтери, сканери, ксерокси,
лампочки, кондиціонери,холодильник
тощо) надавати
пріоритет виробам з низькими
рівнями енергоспоживання.

Заступник
директора з
загальних
питань, керівники
структурних підрозділів, керівники наукових тем.

Обладнати 15 %
коридорів, сходів,
туалетних
кімнат датчиками
вмикання/вимикання
світла на рух.

Обладнати 25 %
коридорів, сходів, туалетних
кімнат датчиками
вмикання/вимикання
світла на рух.

Обладнати 35 %
коридорів, сходів, туалетних
кімнат датчиками
вмикання/вимикання
світла на рух.

Обладнати 45%
коридорів, сходів, туалетних
кімнат датчиками
вмикання/вимикання
світла на рух.

Заступник
директора з
загальних
питань.

Участь у конкурсах на гранти,
конкурсах наукових проектів
НАН
України,
міжнародних
організацій та їх

Участь у конкурсах на гранти,
конкурсах наукових проектів
НАН України,
міжнародних
організацій та їх

Участь у конкурсах на гранти,
конкурсах наукових проектів
НАН України,
міжнародних
організацій та їх

Участь у конкурсах на гранти,
конкурсах наукових проектів
НАН України,
міжнародних
організацій та їх

Підтримання
обладнання коридорів, сходів,
туалетних кімнат датчиками
вмикання/вимикання
світла на рух.
Участь у конкурсах на гранти,
конкурсах наукових проектів
НАН України,
міжнародних
організацій та їх

5.4. Оновлення програмного
забезпечення, комп’ютерів
та розширення технічних
можливостей
для комунікації.

Дирекція,
керівники
наукових
підрозділів,
співробітники Інституту.

представництв в
Україні тощо для
отримання можливостей
для
додаткового фінансування
і
оновлення
за
рахунок
цього
програмного
забезпечення,
комп’ютерів та
розширення технічних можливостей для комунікації.
5.5. Підтримка сайту Здійснення робіт
установи.
з актуалізації та
наповнення контентом
сайту
Інституту географії.

представництв в
Україні
тощо
для отримання
можливостей
для додаткового
фінансування і
оновлення
за
рахунок цього
програмного
забезпечення,
комп’ютерів та
розширення
технічних можливостей
для
комунікації.
Здійснення робіт з актуалізації та наповнення контентом
сайту Інституту
географії.

представництв в
Україні
тощо
для отримання
можливостей
для додаткового
фінансування і
оновлення
за
рахунок цього
програмного
забезпечення,
комп’ютерів та
розширення
технічних можливостей
для
комунікації.
Здійснення робіт з актуалізації та наповнення контентом
сайту Інституту
географії.

представництв в
Україні
тощо
для отримання
можливостей
для додаткового
фінансування і
оновлення
за
рахунок цього
програмного
забезпечення,
комп’ютерів та
розширення технічних можливостей для комунікації.
Здійснення робіт
з актуалізації та
наповнення контентом сайту
Інституту географії.

представництв в
Україні
тощо
для отримання
можливостей
для додаткового
фінансування і
оновлення
за
рахунок
цього
програмного
забезпечення,
комп’ютерів та
розширення технічних можливостей для комунікації.
Здійснення робіт О.В. Маціз актуалізації та бора
наповнення контентом сайту
Інституту географії.

Заходи спрямовані на:
- розробку системи
генерації
SSLсертифікатів для
всіх доменів та
субдоменів Інституту, забезпечення шифрованого з’єднання

Заходи спрямовані на:
- розробку системи автоматичного резервного копіювання
веб-сайтів Інституту із зберіганням бекапів у віддалених
хмарних схо-

Заходи спрямовані на:
- розробку системи автоматичного оновлення програмного
забезпечення
веб-сайтів Інституту (CMS
Drupal: basic
core, contributed

Заходи спрямовані на:
- міграцію вебсайтів Інституту
(igu.org.ua,
ukrgeojournal.org
.ua) на версію
системи управління контентом
із довготерміновою
підтрим-

Заходи спрямовані на:
- розробку багатокористувацької моделі та
системи ролей
функціонування
сайту Інституту
географії.

засобами протоколу HTTPS;
- введення в експлуатацію
2го
рівня
захисту
веб-сайтів (технології AntiBot,
HoneyPot).

вищах;
- запуск оновленого двомовного веб-сайту
Інституту географії (CMS
Drupal v8).

modules);
кою.
- введення в
експлуатацію
3го рівня захисту веб-сайтів від
DDOS-атак (технологія DNSпроксі на базі
Cloudflare).

