
Програма онлайн-візиту експертної комісії до  

Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова  

Національної академії наук України 
 

29 жовтня 2021 р.NEW 
 

Конференція Zoom 

https://zoom.us/j/94126419320?pwd=RFRGTTcwZW5vMHEzdmZ3L2FZS3hzQT09  

Ідентифікатор конференції: 941 2641 9320 

Код доступу: 218600 
 

 

9.00 – 9.10 

 

Установче засідання експертної комісії (ЕК). Обрання голови ЕК. 

Ознайомлення з графіком роботи ЕК.  

 

Голова експертної комісії веде усі засідання протягом візиту 

 

 

9.10 – 9.15 

 

 

Офіційне представлення членів експертної комісії та запрошених осіб.  

 

9.15 – 10.15 

Доповідь директора та показ презентації про діяльність Установи. 

Відповіді на питання членів експертної комісії 

• акад. НАН України А.Г. Загородній 

•  

 

10.15 — 10.30 

 

 

Перерва 

 

10.30 – 12.30 

Виступи представників наукових відділів Установи  

(8 доповідей від відділів по 15 хв. кожна, враховуючи запитання. 

В доповіді мають бути висвітлені основні показники діяльності 

відділу: наукові проєкти, публікативна активність, конференції, 

міжнародні звʼязки,1-2 головних результати) 

 

• Відділ астрофізики та елементарних частинок;  

• Відділ фізики високих густин енергії. 

• Відділ теорії квантових процесів у наносистемах. 

• Відділ математичних методів в теоретичній фізиці; 

• Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах:  

• Відділ синергетики;  

• Відділ теорії ядра і квантової теорії поля; 

• Відділ комп'ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-

технічної інформації 

 

 

12.30 – 13.00 

 

 

Виступи представників партнерських організацій щодо співпраці з 

Установою 

 

 

13.00-14.00 

 

 

Перерва на обід 

https://zoom.us/j/94126419320?pwd=RFRGTTcwZW5vMHEzdmZ3L2FZS3hzQT09


14.00-15.00 Робота членів експертної комісії у підрозділах, бесіди з керівництвом 

підрозділів та співробітниками. (Робота експертів буде вестися 

паралельно в різних відділах. На кожен відділ буде відведено біля 40 

хвилин часу, в рамках якого завідувач відділу і завідувачі лабораторій 

можуть зробити короткі наукові доповіді.) 

 

• Відділ астрофізики та елементарних частинок;  

лабораторія астрофізики і космології. 

• Відділ фізики високих густин енергії. 

• Відділ теорії квантових процесів у наносистемах. 

• Відділ математичних методів в теоретичній фізиці; 

лабораторія теорії інтегровних систем. 

• Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах:  

лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем;  

лабораторія біофізики макромолекул. 

• Відділ синергетики;  

лабораторія математичного моделювання. 

• Відділ теорії ядра і квантової теорії поля; 

лабораторія структури атомних ядер. 

• Відділ комп'ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-

технічної інформації (Центр колективного користування «Ресурсний 

центр для грід- та хмарних технологій») 

• Кафедра теоретичної і математичної фізики Київського 

академічного університету (Науково-освітній центр інституту) 

15.00-16.00 Бесіди членів ЕК з співробітниками Установи без присутності 

керівництва. 

(В процесі бесіди з експертами працівникам може бути запропоновано 

розповісти про свої наукові досягнення в режимі усного повідомлення 

без презентації до 2-3 хв.) 

 

16.00-16.30 

 

 

Перерва 

 

16.30-17.30 

 

 

Закрита нарада членів експертної комісії.  

 

17.30-18.00 

Бесіди з керівництвом Установи. Оголошення попереднього висновку 

щодо присвоєння категорій підрозділам та Установи в цілому. 

Обговорення рекомендацій та пропозицій членів ЕК з керівництвом 

Установи щодо покращення діяльності Установи в цілому та її 

підрозділів. 

 

18.00 

Закриття засідання 

Голова ЕК  

Директор інституту акад. НАН України А.Г. Загородній 

 


