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Шановні колеги, друзі! 

 

           Дозвольте, насамперед, вибачитись перед вами за неприбуття на таке важливе 

засідання, яке обратиме директора, причиною чого є всім відомі, обставини – 

панування в Україні коронавірусної епідемії і відповідний карантин.  

          Зазвичай, подібна подія в житті будь-якого колективу є визначальною, але у 

вашому випадку вона отримує окреме звучання – вами має бути обрана людина, яку 

ви давно і добре знаєте у статусі блискучого дослідника, проте яка себе ще не мала 

можливості проявити на високій адміністративній посаді, зокрема директора. 

Мабуть, має сенс нагадати, що за новим Законом про науку і науково-технічну 

діяльність, який обмежує кількість каденцій на певних посадах, Юрій Георгійович 

Найдюк, який приймає участь у конкурсі на обрання директором вашого славетного 

інституту, матиме «всього» 10 років, аби довести, що його рішення балотуватися і 

ваше рішення щодо обрання не були помилковими. Зізнаюсь, що я в цьому 

аніскільеи не сумніваюся. При цьому мені не варто розповідати вам, чим і на якому 

рівні займається Юрій Георгійович – ви це знаєте краще за мене. Моя впевненість 

спирається на його людські якості і те, з яким вмінням він продовжив справу 

видатного вченого і його вчителя Ігоря Кіндратовича Янсона.  

           Мені приємно, що я знав всіх лідерів ФТІНТу, як коротко ми називаємо вашу 

установу – від Бориса Ієремійовича Вєркіна до Сергія Леонідовича Гнатченка, а 

саме: Анатолія Іларіоновича Звягіна і Віктора Валентиновича Єременка. Тобто 

Юрій Георгійович, якщо ви його оберете, стане лише п’ятою людиною, яка очолить 

ваш колектив. Знав – це правда, але був присутнім на виборах – двічі – лише Сергія 

Леонідовича. Всі директори ФТІНТу були яскравими особистостями і багато 

зробили, для того, щоб ваш інститут досяг відомості і визнання, які ви маєте. Але це 

не значить, що Юрій Георгійович залишиться без роботи. Ні, життя, а наукове тим 

паче, весь час ставить нові проблеми – і цікаві, і не дуже, але потрібні, і займатися 

треба і першими, і другими. А роль – одна з ролей – директора встановити баланс 

між ними. Тут, як у політиці, треба мати вміння досягати можливого, не – або 

якомога мінімально – зачіпаючи інтересів фігурантів. Цьому можна і треба вчитися.  

           Все сказане, на мою думку означає, що у Юрія Георгійовича ще багато чого 

попереду – і на посаді директора, і на тих посадах, які він, дасть Бог, обійматиме. 

Мені особисто важко сказати, чи є обмеження у цьому уявному списку, бо не видно 

на якому рівні може проявитися його некомпетентність. Я такого не бачу, тому 

бажаю Юрію Георгійовичу успіхів, на всіх посадах, на які доля винесе його. Єдине, 

що раджу ВСІМ директорам, залишити посаду завдувача відділу, бо з моменту 

обрання відділ директора – це весь інститут. Усвідомлення і реалізація цього 

принципу сильно, як свідчить досвід, спрощує роботу з колективом. 

           І останнє: маю офіційно повідомити, що з моменту оголошення виборів 

керівника ФТІНТу до Відділення фізики і астрономії НАН України інших 

кандидатур, крім кандидатури докт.фіз.-мат.наук Ю.Г. Найдюка, не надходило. Від 

імені ВФА НАН України висловлюю йому підтримку і прошу колектив інституту 

також підтримати цю кандидатуру. 

 

                    З щирою повагою, 
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