УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ДНІ ОСВІТИ,
НАУКИ І ІННОВАЦІЙ В КИЄВІ
6-7 квітня в Києві відбудуться Українсько-польські дні освіти, науки і
інновацій, які будуть присвячені питанням розвитку українсько-польського
академічного співробітництва.
В рамках цього заходу відбудеться ІІ Форум ректорів технічних
університетів, який спільно організовують Конференція ректорів
технічних університетів Республіки Польща та Асоціація ректорів
вищих технічних навчальних закладів України.
Спільні українсько-польські засідання та освітні зустрічі – це найбільш
масштабний такого типу захід з усіх, які до цього часу проводилися. Вони
проходитимуть за підтримки Міністерства науки і вищої освіти Республіки
Польща, Міністерства освіти і науки України та за активної участі Фонду
розвитку системи освіти, Національного контактного пункту «Горизонт
2020», КПІ ім. Ігоря Сікорського та польського освітнього фонду
«PERSPEKTYWY».
У рамках Форуму відбудуться пленарні засідання та сім круглих столів,
присвячених різним аспектам академічної співпраці. Темою одного з круглих
столів буде міжнародне співробітництво представників інноваційного
середовища та створення мережі співпраці старт-апів. Інші
стосуватимуться, зокрема, інтернаціоналізації вищих навчальних закладів
України та Польщі, запровадження подвійних дипломів, участі у програмах
ЄС «Горизонт 2020» та «Ерасмус+».
7 квітня, у Центрі культури та мистецтв КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться фінальний концерт, у якому візьмуть участь художні колективи
польських вищих навчальних закладів, під час якого виступлять також
молоді українці, які досягли професійних і наукових успіхів завдяки навчанню у
Польщі. Учасниками концерту будуть, зокрема, Ансамбль пісні і танцю
Варшавської політехніки та художні колективи КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Спеціальним гостем буде польська співачка Кащя Мошь, яка
представлятиме Польщу на конкурсі Євробачення, що відбудеться у Києві у
травні 2017.
Міжнародний оргкомітет
ПАРНЕРИ
................................................................................................
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Міністерство
освіти і науки
України

Асоціація ректорів
вищих технічних
навчальних
закладів України

Конференція
ректорів технічних
університетів
Республіки Польща

Міністерство науки і
вищої освіти
Республіки Польща

Українсько-польські дні освіти, науки та інновацій

ФОРУМ РЕКТОРІВ
ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
Організатори:

Асоціація ректорів вищих технічних
навчальних закладів України
та
Конференція ректорів технічних
університетів Республіки Польща
За підтримки:

Міністерства освіти і науки України,
Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща,
Польської освітянської фундації "Perspektywy"

Київ, 6-7 квітня 2017 року
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
www.kpi.ua, www.upc.kpi.ua

ПРОГРАМА ФОРУМУ РЕКТОРІВ
ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
Робочі мови Форуму: українська – польська – англійська

6 квітня, четвер
з 10.00

В холі корпусу №1 розпочинає роботу інформаційний пункт
Форуму

з 10.00

В кімнаті №165 корпусу №1 розпочинає роботу штаб
студентських сервісних загонів (волонтерів)

з 10.00

В кімнаті №157 корпусу №1 розпочинає роботу секретаріат
Форуму

10.30 – 11.00

Переїзд
делегації
Конференції
ректорів
технічних
університетів Республіки Польща з готелю "Дніпро" до
корпусу №1 КПІ ім. Ігоря Сікорського

11.00 – 11.30

Реєстрація учасників спеціального спільного засідання
Конференції ректорів технічних університетів Республіки
Польща та Асоціації ректорів вищих технічних навчальних
закладів України

11.30 – 13.00

Спеціальне спільне засідання Конференції ректорів
технічних університетів Республіки Польща та
Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів
України

Зала засідань
Вченої ради,
корпус № 1

Зала засідань
Вченої ради,
корпус № 1

"Проривні проекти міжнародного співробітництва
технічних університетів України і Республіки
Польща в науці, технологіях і інноватиці:
університетський супутник, авіакосмічні технології,
кібербезпека та фізична ядерна безпека, чиста
вода, відновлювальна енергетика"
(синхронний переклад: українська-польська)

Організатори підготовки спільного засідання:
Михайло Юхимович Ільченко, проректор з наукової роботи
КПІ ім. Ігоря Сікорського (тел. +38 044 204-94-05. e-mail: ilch@kpi.ua),
Віталій Йосипович Котовський, заступник проректора
(тел. +38 044 204-82-74. e-mail: kotovsk@kpi.ua)
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Головують:
Михайло Захарович Згуровський,
Тадеуш Сломка
Учений секретар спільного засідання: Віталій Йосипович Котовський

11.30 – 11.35

Відкриття спільного засідання.

11.35 – 12.40

ПРЕЗЕНТАЦІЇ:
1. Михайло Юхимович Ільченко
"Космічна програма КПІ ім. Ігоря Сікорського"
2. Мирослав Іванович Крекота
"Сучасне авіаційне та автомобілебудування.
Tucana Engineering Warsaw – співпраця України та Польщі"
3. Олексій Миколайович Новіков
"Кібернетична безпека"
4. Євген Миколайович Письменний
"Національна освітня платформа в сфері ядерної безпеки"
5. Ігор Михайлович Астрелін
"Співпраця України та Польщі за проблематикою
«Чиста вода»"
6. Степан Олександрович Кудря
"Відновлювана енергетика та проект за програмою
«Польська поміч»"
7. Інші.

12.40 – 12.45

Обговорення

12.45 – 13.45

Ланч

Клуб "Alma Mater",
корпус № 1

* * * * *
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до 14.00

В залі засідань Вченої ради: реєстрація учасників Форуму до
участі в Урочистій церемонії відкриття Форуму та в
пленарному засіданні

14.00 – 15.00

Урочиста церемонія відкриття Форуму
ректорів вищих технічних навчальних закладів України та
Республіки Польща

Зала засідань
Вченої ради,
корпус № 1

Зала засідань
Вченої ради,
корпус № 1

Головують:

Михайло Захарович Згуровський, голова ради
Асоціації ректорів вищих технічних навчальних
закладів України, ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського;
Тадеуш Сломка, голова Конференції ректорів
технічних університетів Республіки Польща,
ректор
Гірничо-металургійної
академії
ім. Станіслава Сташиця в м. Краков.

14.00 – 14.05

Михайло
Захарович
Згуровський
учасників, гостей та відкриває Форум.

Звучить «Гаудеамус» у виконані хорової капели КПІ ім. Ігоря Сікорського.

14.05 – 14.10
14.10 – 15.10

Виступ Тадеуша Сломки.
Вітальні виступи від України
Вітальні виступи від Республіки Польща

15.10 – 15.20

Фотографування (конференц-фото)

15.20– 15.40

Підхід до преси

15.20– 16.00

Кава-брейк

Зала засідань
Вченої ради,
корпус № 1

Клуб “Alma Mater”,
корпус № 1
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представляє

16.00 – 17.50
Зала засідань
Вченої ради,
корпус № 1

Пленарне засідання
"Розвиток співпраці вищих технічних навчальних
закладів України та Республіки Польщі – спільна
участь в європейських програмах у сферах вищої
освіти, науки та інновацій"
(синхронний переклад: українська-польська)

Головують:
Михайло Захарович Згуровський, голова ради Асоціації
ректорів вищих технічних навчальних закладів України,
ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського;
Тадеуш Сломка, голова Конференції ректорів технічних
університетів Республіки Польща, ректор Гірничометалургійної академії ім. Станіслава Сташиця в м. Краков;
Доповіді:
10 хв

Михайло Захарович Згуровський, голова ради Асоціації
ректорів вищих технічних навчальних закладів України,
ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського;
"Співпраця технічних університетів України та Польщі.
Традиції і виклики сучасності";

10 хв

Тадеуш Сломка, голова Конференції ректорів технічних
університетів Республіки Польща, ректор Гірничометалургійної академії ім. Станіслава Сташиця в м. Краков;

10 хв

Геннадій Григорович Півняк, заступник голови ради
Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів
України, ректор Національного гірничого університету:
"Досвід співпраці Національного гірничого університету з
інституціями Республіки Польща";

10 хв

Томаш Лодиговський, заступник голови Конференції ректорів
технічних університетів Республіки Польща, ректор
Познанського політехнічного університету
«Познанська Політехніка»:
"Perspectives on cooperation development between Poland and
Ukraine";

10 хв

Юрій Бобало, ректор Національного технічного університету
«Львівська політехніка”;
"Співпраця Національного технічного університету
«Львівська політехніка» з польськими університетами в
рамках програми ERASMUS+";
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10 хв

Марек Тукєндорф, заступник голови Конференції ректорів
технічних університетів Республіки Польща, ректор Опольського
політехнічного університету «Опольська політехніка»;

10 хв

Євстахій Іванович Крижанівський, ректор ІваноФранківського національного технічного університету нафти і газу:
“Технічні університети України та Республіки Польща
– для енергетичного співробітництва”;

10 хв

Вальдемар Сівінський, президент Польської освітянської
фундації "Perspektywy", віце-президент асоціації IREG
Observatory on Academic Ranking and Excellence;

10 хв

Євген Іванович Сокол, ректор Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут»:
"Підготовка інженерних кадрів з високою фізикоматематичною підготовкою – для високотехнологічних
галузей економіки";

10 хв

Володимир Мирославович Гнат, генеральний директор
Корпорації «Науковий парк "Київська політехніка"»:
"Інноваційна платформа КПІ ім. Ігоря Сікорського та
«Наукового парку "Київська політехніка"»;

5 хв

Зиґмунд Красінський, директор Національного контактного
пункту програми Horizon 2020 в Польщі;

5 хв

Павел Пошитек, голова національного Агенства Програми
ЄС ERASMUS+ в Польщі;
Завершення пленарного засідання

17.50

17.50 – 18.00

Перехід

18.00 – 20.00

Прийняття

Державний
політехнічний музей
при КПІ ім. Ігоря
Сікорського,
корпус № 6

до

Державного політехнічного музею при
КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус № 6
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07 квітня, п’ятниця
з 8.30

В холі корпусу №1 продовжує працювати інформаційний
пункт Форуму

з 8.30

В кімнаті №165 корпусу №1 продовжує роботу штаб
студентських сервісних загонів (волонтерів)

РОБОТА КРУГЛИХ СТОЛІВ
10.00 – 13.00

Зала №12,
Науково-технічна
бібліотека

Круглий стіл №1
"Міжнародна та зовнішньоекономічна діяльність
як фактор інтернаціоналізації сучасного
європейського технічного університету
лідерського типу"
Організатори підготовки Круглого столу №1 (від України):
Сергій Іванович Сидоренко, проректор з міжнародних зв’язків КПІ
ім. Ігоря Сікорського (тел.: +38(044)204-91-99, e-mail: sidorenko@kpi.ua)
Андрій Павлович Шишолін, начальник Відділу зовнішньоекономічної
діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського (тел.: +38(044)204-82-67,
e-mail: a.shysholin@gmail.com)
Організатор підготовки Круглого столу №1 (від Республіки Польща):
Войцех Найда, директор бюро ректора Опольської політехніки
(тел.: +48 77 4498220, e-mail: w.najda@po.opole.pl)
Керівники Круглого столу № 1 (головують):
Марек Тукєндорф
Євген Іванович Сокол
Учений секретар: Ксенія Володимирівна Юдкова, заступник
проректора з міжнародних зв’язків КПІ ім. Ігоря Сікорського
(тел.: +38(044)204-94-67, e-mail: yudkovakv@gmail.com)

11.20 – 11.40

Кава-брейк
Тематичні блоки Круглого столу №1:
1. Інтернаціоналізація вищої технічної освіти: зміст, напрямки,
показники, критерії глибини інтернаціоналізації університету.
2. Стратегії

та

Програми

інтернаціоналізації

університету.
Досвід Польщі.

3. Можливі стратегії та програми інтернаціоналізації університету
України.
4. Розвиток міжнародного співробітництва технічних університетів
як фактор поглиблення інтернаціоналізації: Україна-Польща.
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5. Структурно-організаційна
поглиблення
процесів

перебудова
управління
задля
інтернаціоналізації
технічного
університету.

6. Зовнішньоекономічна діяльність технічних університетів України
та Республіки Польща як ресурс інтернаціоналізації (моделі
експорту-імпорту освітніх послуг).
7. Моделі організації зовнішньоекономічної діяльності сучасного
технічного університету. Досвід Польщі.
8. Компетенції і моделі діяльності структурних підрозділів
університетів Польщі та університетів України в сфері
зовнішньоекономічної діяльності.
9. Моделі управління фінансами сучасного технічного університету.

Виступи на Круглому столі №1:
(синхронний переклад: українська-польська)
Марек Тукендорф, ректор Опольської політехніки;
Євген Іванович Сокол, ректор Харківського політехнічного
інституту;
Володимир
Олександрович
Онищенко,
ректор
Полтавського національного технічного університету імені
Юрія Кондратюка;
Сергій Васильович Глібко, директор Науково-дослідного
інституту правового забезпечення інноваційного розвитку
Національної академії правових наук України:
"Компетенції і моделі діяльності структурних підрозділів
університетів України в сфері зовнішньоекономічної
діяльності";
Сергій

Борисович
Бєліков,
ректор
Запорізького
національного технічного університету;

Сергій Іванович Сидоренко, проректор з міжнародних
зв’язків, Андрій Павлович Шишолін, начальник відділу
зовнішньоекономічної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського:
"Зовнішньоекономічна діяльність технічних університетів
України як ресурс інтернаціоналізації (моделі експортуімпорту освітніх послуг)";
Інші виступи (від Польщі та від України).
12.50 – 13.00

Прийняття рекомендацій Круглого столу №1
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10.00 – 13.00
аудиторія 155,
корпус №1

Круглий стіл №2
"Європейська акредитація інженерної освіти.
Європейська сертифікація інженерів.
Рейтингування навчальних програм"
Організатори підготовки Круглого столу №2 (від України):
Богдан Іванович Дуда, директор Центру незалежної акредитації
інженерних програм
(тел.: +38(044)204-85-58,
e-mail: bduda@ukr.net)
Микола Михайлович Кірюхін, президент Спілки наукових і інженерних
об’єднань України (тел.: +38(044)272-14-61,
e-mail: snio@bigmir.net, nk_plasmed@yahoo.com).
Організатор підготовки Круглого столу №2 (від Республіки Польща):
Богдан Мацуков, голова Акредитаційної комісії вищих технологічних
університетів Республіки Польща (тел.: (48 22) 234 76 87,
(48 22) 234 53 63, e-mail: B.Macukow@mini.pw.edu.pl).
Керівники Круглого столу № 2 (головують):
Томаш Лодиговський,
Геннадій Григорович Півняк,
Учений секретар: Олександр Володимирович Яровий,

Виступи на Круглому столі №2:
(синхронний переклад: українська-польська)
Вальдемар Сівінський, президент Польської освітянської
фундації "Perspektywy", віце-президент асоціації IREG
Observatory on Academic Ranking and Excellence;
Микола Михайлович Кірюхін, президент Спілки наукових та
інженерних об’єднань України:
"Роль
Європейських
та
національних
інженерних
федерацій в системі незалежного оцінювання";
Василь Борисович Струтинський, перший віце-президент
Академії інженерних наук України:
"Про досвід одержання Європейського паспорту інженера та
включення інженерних програм до реєстру INDEX";
Яровий Олександр Володимирович, заступник начальника
відділу акредитації КПІ ім. Ігоря Сікорського:
"Система акредитації освітніх спеціальностей в Україні".
11.10 – 11.20

Підписання білатеральних угод між:

– КПІ ім. Ігоря Сікорського і Познанською політехнікою,
– Національним гірничим університетом і Познанською
політехнікою.
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11.20 – 11.40

Кава-брейк

Богдан
Мацуков,
голова
Акредитаційної
комісії
технологічних університетів Республіки Польща (KAUT):
"Акредитація інженерних програм Асоціацією KAUT".
Віктор Костянтинович Доля, завідувач кафедри Харківського
національного
університету
міського
господарства
ім. О.М. Бекетова:
"Практичний
досвід
європейської
акредитації
за
стандартами ENAEE та одержання сертифікату EUR ACE";
Богдан

Іванович

Дуда,

директор Центру незалежної
акредитації інженерних програм:
"Створення системи незалежної акредитації інженерної
освіти в Україні. Залучення європейських можливостей".
Перестюк

Марія
Миколаївна,
директор
Інституту
моніторингу якості освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського:
Комплексний моніторинг якості підготовки фахівців
інженерних освітніх спеціальностей
КПІ ім. Ігоря Сікорського".

12.50 – 13.00

10.00 – 13.00
зала засідань
Адміністративної
ради,
корпус №6

Прийняття рекомендацій Круглого столу №2

Круглий стіл №3 – спільно із FRSE (Foundation for
the Development of the Education System)
“Можливості програми ЄС ERASMUS+ для
університетів України та Республіки Польщі –
добрий старт для розбудови довготривалого
співробітництва”
Організатори підготовки Круглого столу №3 (від України):
Петро Олексійович Киричок, проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського
(тел.: +38(044)236-42-52, e-mail: dnvr@kpi.ua)
Тетяна Сергіївна Кучинська, заступник проректора – начальник відділу
академічної мобільності студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського
(тел.: +38(044)204-99-55, e-mail: vam@kpi.ua);
Анжела В’ячеславівна Пятова, експерт Департаменту міжнародного
співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського (тел.: +38(044)204-80-19,
e-mail: a.piatova@kpi.ua);
Організатор підготовки Круглого столу №3 (від Республіки Польща):
Беата Скібінська, заступник директора Національного (Республіки
Польща) офісу програми ЄС ERASMUS+, представник Фонду розвитку
системи освіти;
Керівники Круглого столу № 3 (головують):
Беата Скібінська
Петро Олексійович Киричок
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Учений секретар: Анжела В’ячеславівна Пятова

Виступи на Круглому столі №3:
(синхронний переклад: українська-польська)
10.00 – 11.20 Беата Скібінська, заступник директора Національного
(Республіки Польща) офісу програми ЄС ERASMUS+,
представник Фонду розвитку системи освіти:
"International Credit Mobility between Ukrainian and Polish HEIs in
the Erasmus+ programme";
Тетяна Сергіївна Кучинська, заступник проректора –
начальник
відділу
академічної
мобільності
студентів
КПІ ім. Ігоря Сікорського:
"Академічна мобільність в КПІ ім. Ігоря Сікорського";
Агнешка Можейко, голова Департаменту міжнародного
співробітництва,
координатор
програми
Еразмус+,
університет м. Зелена Гура;
Інші виступи (від Польщі та України).
11.20 – 11.40 Кава-брейк
Продовження виступів:
11.40 – 12.50 Світлана Петрівна Шитікова, «Національний Еразмус+ Офіс
зала засідань
в Україні»:
Адміністративної
ради, корпус №6
"Capacity Building in Higher Education projects with participation
of Ukrainian and Polish HEIs";
Теофіл Ясіновські, проректор з міжнародної діяльності
Познанського технологічного університету:
"PUT Experience in E+, KA 2";
Оксана Анатоліївна Ковтун, керівник відділу міжнародних
проектів Переяслав-Хмельницького державного університету
імені Григорія Сковороди:
"Програма Erasmus+, досвід участі";
Маріуш Мазуркевіч, Університет технологій м. Вроцлав,
координатор проекту QUAERE (Система забезпечення якості в
Україні: реалізація на основі стандартів та вимог ENQA).
12.50 – 13.00

Прийняття рекомендацій Круглого столу №3
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Круглий стіл №4
10.00 – 13.00
"Подвійні дипломи – співпраця вищих
Студентський
технічних навчальних закладів України та Польщі в
центр “BELKA”,
Науково-технічна
галузі освіти"
бібліотека
Організатори підготовки Круглого столу №4 (від України):
Тетяна Сергіївна Кучинська, заступник проректора – начальник відділу
академічної мобільності КПІ ім. Ігоря Сікорського
(тел.: +38(044)204-99-55, e-mail: vam@kpi.ua)
Євген Анатолійович Огородник, заступник директора УкраїнськоПольського центру КПІ ім. Ігоря Сікорського (тел. +38(050)292-81-43,
e-mail: ogo55@ukr.net)
Організатор підготовки Круглого столу №4 (від Республіки Польща):
Вроцлавська політехніка
Керівники Круглого столу № 4 (головують):
Славомир Вяк, ректор Лодзької політехніки, керівник комісії з
міжнародних справ Конференції ректорів технічних університетів
Республіки Польща;
Євстафій

Іванович Крижанівський, ректор Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу;

Петро Володимирович Ясній, ректор Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя.
Учений секретар: Тетяна Сергіївна Кучинська

Тематичні блоки Круглого столу №4.
1 Нормативні засади для створення програм подвійного диплому в
Україні.
2. Нормативні засади для створення програм подвійного диплому в
Польщі.
3. Переваги програм подвійного диплому – мотивація та моделі.
4. З чого розпочати? Вибір партнерів, подолання бюрократичних
перешкод, рішення щодо процедур узгодження.
Найкращі приклади українських та польських вишів.
5. Забезпечення сталого розвитку програм подвійного диплому.

Виступи на Круглому столі №4
(синхронний переклад: українська-польська)
Анджей Дзьедзік, проректор Вроцлавського університету
технологій:
"Введення подвійних ступенів в технічних областях – досвід і
намір Вроцлавського технологічного університету";
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Петро Володимирович Ясній, ректор Тернопільського
національного технічного університету імені Івана Пулюя:
"Програми
«Подвійний
диплом»
в
контексті
інтернаціоналізації вищої освіти";
Олександр Васильович Збруцький, декан факультету
авіаційних і космічних систем КПІ ім. І.Сікорського:
"Програми подвійних (спільних) PhD-дипломів як шлях до
гармонізації вищої освіти України та країн ЄС";
Інші виступи (від Польщі та України).
11.20 – 11.40
11.40 – 12.50

Кава-брейк

Продовження виступів:
Алла Євсіївна Денисова, Директор Україно-Польського
навчально-наукового інституті Одеського національного
політехнічного університету:
"Досвід виконання програми подвійний диплом в УкраїноПольському навчально-науковому інституті Одеського
національного політехнічного університету";
Катажина Ростек, заступник декана з навчальної роботи
факультету
управління
Варшавського
технологічного
університету:
"На перехресті технологій і управління – нова програма
навчання на факультеті управління";
Моніка Унк, міжнародні відносини, Університет технології та
природничих наук в Бидгощі;
Олег Миколайович Мандрик, проректор Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу:
"Досвід співпраці Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу з Краківської Гірничометалургійна академія ім. Станіслава Сташиця у рамках
програми подвійного диплому".

12.50 – 13.00

10.00 – 13.00
Центр
інноваційного
підприємництва
Наукового парку
«Київська
політехніка»,
корпус №6

Прийняття рекомендацій Круглого столу №4

Круглий стіл № 5.
"Європейське мережування старт-ап шкіл та
формування спільних інноваційних середовищ"
Організатори підготовки Круглого столу №5 (від України):
Інна Геннадіївна Малюкова, директор Українського інституту
інформаційних технологій в освіті, керівник старт-ар школи "Sikorsky
Challenge" (тел.: +38(044)204-81-08, e-mail: imalykova@gmail.com)
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Володимир Мирославович Гнат, генеральний директор Корпорації
«Науковий парк "Київська політехніка"» (тел.: +38(044)204-84-39,
e-mail: volgnat@gmail.com),
Організатор підготовки Круглого столу №5 (від Республіки Польща):
Катаржина Вальчик-Матушик, заступник директора Національного
контактного пункту програми ЄС HORIZON 2020, голова Асоціації
TOP-500 Innovators (mobile +48 795 112 955, phone +48 22 828 74 83)
Керівники Круглого столу № 5 (головують):
Аркадіуш Менжик, ректор Сілезської політехніки,
Катаржина Вальчик-Матушик, заступник директора Національного
контактного пункту науково-дослідних програм ЄС HORIZON 2020,
голова Асоціації TOP-500 Innovators,
Володимир Мирославович Гнат,
Учений секретар: Інна Геннадіївна Малюкова.
Тематичні блоки Круглого столу № 5.
1. Інструменти та ефективність політики держав Європейського
союзу з розвитку інноваційних середовищ.
2. Досвід та уроки розвитку інноваційної інфраструктури в
Республіці Польща.
3. Ефективні інструменти та успішні приклади співпраці науки та
бізнесу в інноваційних середовищах.
4. Стратегії та інструменти промоції локальних інноваційних
середовищ.
5. Перспективи та стратегії розвитку технопарків.
6. «Створення українсько-польської мережі Стартап шкіл».
7. Панельна дискусія.

Виступи на Круглому столі №5
(синхронний переклад: українська-польська)
Катаржина Вальчик-Матушик, заступник директора,
Національний контактний пункт науково-дослідних програм
ЄС, голова Асоціації TOP-500 Innovators:
"Польська інноваційна екосистема та європейське
співробітництво"
Володимир Мирославович Гнат, генеральний директор
Корпорації «Науковий парк "Київська політехніка"»:
"Інноваційне середовище КПІ ім. Ігоря Сікорського: досвід та
перспективи європейської співпраці"
Пшемислав Секальський, співзасновник Міждисциплінарної
школи інновацій (ISI), Технологічний університет м. Лодзь:
"Від міждисциплінарного навчання підприємництву
до спін-офф компаній"
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Біанка Сівіньська, голова Науково-освітнього фонду
"Perspektywy":
"Роль неурядових організацій у підтримці інноваційної
екосистеми"
Інна Геннадіївна Малюкова, керівник старт-ап школи
«Sikorsky Challenge», директор Українського інституту
інформаційних технологій в освіті:
"Мережа стартап шкіл університетів України. Перспективи
та участь стартап школи «Sikorsky Challenge» у розвитку
міжнародної мережі"
Володимир Вiталiйович Грабко, ректор Вінницького
національного технічного університету:
"Регіональний аспект розвитку мережі Стартап шкіл в
Україні"
Ігор Альбертович Ленцов, проректор з наукової роботи
Приазовського державного технічного університету:
"Розвиток інноваційного підприємництва в умовах
м. Маріуполь"
Кінга Куровська, представник ректора з питань розвитку
інноваційних методів навчання, Центр інновацій та
менеджменту трансферу технологій, Варшавський
технологічний університет:
"Інноваційні методи навчання і навчання, орієнтоване на
студентів, для розвитку підприємницького способу
мислення"
11.30 – 11.45
11.45 – 12.45

Кава-брейк

Панельна дискусія
«Наближення інноваційних середовищ ЄС та України і
Польщі: перспективні інструменти та спільні проекти»
Питання для панельної дискусії:
1. Створення спільної мережі Стартап шкіл: проблеми та
рішення.
2. Можливості взаємодії польських та українських бізнесінкубаторів: створення спільних стартап-компаній.
3. Європейські акселераційні програми для українських стартапів.
4. Програми підготовки тренерів і менторів для Стартап шкіл і
акселераторів.

12.45 – 13.00

Прийняття рекомендацій Круглого столу №5
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08.45 – 14.00
Зала засідань
Вченої ради,
Корпус №1

Круглий стіл №6
"Інформаційний день дослідницьких програм
Європейського Союзу «Horizon 2020 INFO DAY»
Energy & Environment"
Реєстрація для участі у круглому столі №6 («Horizon 2020 INFO Day»)
здійснюється через сайт: http://upc.kpi.ua/?page_id=2680
Організатор підготовки Круглого столу №6 (від України):
Сергій Миколайович Шукаєв, координатор Національного контактного
пункту України програми ЄС HORIZON 2020 «Інформаційні
технології», заступник проректора з міжнародних зв’язків
КПІ ім. Ігоря Сікорського (тел.: +38(044)204-82-77,
e-mail: s.shukayev@kpi.ua)
Організатор підготовки Круглого столу №6 (від Республіки Польща):
Зиґмунд Красінський, директор Національного контактного пункту
Республіки Польща програми ЄС HORIZON 2020
(тел: +48 22 8287483, e-mail: zygmunt.krasinsks@kpk.gov.pl)
Керівники Круглого столу № 6 (головують):
Яцек Намєснік, заступник голови Конференції ректорів технічних
університетів Республіки Польща, ректор Гданської політехніки;
Юрій Ярославович Бобало, ректор Національного університету
"Львівська політехніка".
Зиґмунд Красінський
Учений секретар: Сергій Миколайович Шукаєв

08:45 – 09:00 Реєстрація учасників
Зала засідань
Вченої ради,
корпус №1

09:00 – 09:10
Зала засідань
Вченої ради,
корпус №1

Вітальні виступи:
від Європейського Союзу;
від Міністерства освіти і науки України;
від Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польщі;
від Національної академії наук України;
від КПІ ім. Ігоря Сікорського;
від Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України;
від Конференції ректорів технічних університетів Республіки Польща.

9.10 – 9.20

Презентація проекту EaP Plus

9.20 – 9.50

Програма «Горизонт 2020» – огляд програми, основні
аспекти EC/ NCP
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9.50 – 10.25

Енергетика в програмі «Горизонт 2020» – теми, конкурси
2017, пріоритети в Робочій програмі на 2018-2020 НКП за
напрямом «Енергетика»

10.25 – 10.45 Навколишнє середовище в Програмі 2020 – пріоритети в
Робочій Програмі на 2018-2020 НКП за напрямом
«Навколишнє середовище»
10.45 – 11.00 Кава-брейк
клуб Alma Mater,
корпус №1

11.00 – 11.20 Досвід оцінки проектів за програмою «Горизонт 2020» –
проблеми при написанні проектної заявки, секрети вирішення
11.20 – 11.40 Успішний приклад виконання проекту за програмою
«Горизонт 2020»; представник Національного центру
ядерних досліджень, Польща
11.40 – 12.00 Успішний приклад виконання проекту за програмою
«Горизонт 2020»; представник Polyteda Cloud – український
переможець конкурсу малих та середніх підприємств
12.00 – 12.20 Кава-брейк та формування в групи для міні-зустрічей
12.20 – 14.00 Цільові міні-зустрічі учасників заходу.
клуб Alma Mater,
корпус №1

10.00 – 13.00
Зала №1
Науково-технічної
бібліотеки

Цільові зустрічі будуть організовані з огляду на інформаційний профіль з описанням
сфери інтересів та проектної ідеї, які надаватимуть зацікавлені учасники.
Долучитись до цих зустрічей зможуть учасники з країн ЄС та країн Східного Партнерства.

Круглий стіл №7
"Юридична наука на міждисциплінарних
перетинах з вищою технічною освітою"
Організатор підготовки Круглого столу №7 (від України):
Анатолій Анатолійович Мельниченко, декан факультету соціології і
права КПІ ім. Ігоря Сікорського
(тел. +38 044 204-82-00. e-mail: melnichenko@kpi.ua)
Організатор підготовки Круглого столу №7 (від Республіки Польща):
Варшавський університет
Krzysztof Koźmiński, доцент Факультету права і адміністрації
Варшавського університету (Інститут держави і права)
k.kozminski@wpia.uw.edu.pl, +48 602 359 329
Керівники Круглого столу № 7 (головують):
Анатолій Анатолійович Мельниченко, декан Факультету соціології і
права КПІ ім. Ігоря Сікорського,
Учений секретар: Володимир Миколайович Фурашев, директор
Центру інформаційного права і правових питань інформаційних
технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського
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Тематичні блоки Круглого столу №7.
1. Юридична підтримка міжнародної діяльності за напрямами
прикладних і інженерних наук (космос і авіабудування,
наноматеріали і нанотехнології, електроніка і приладобудування,
інформаційні та біотехнології, кібербезпека, відновлювальна
енергетика та ін.): міждисциплінарний аспект.
2. Правовий захист інтересів технічного вишу у сфері
комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності.
3. Особливості юридичної технічної освіти.
4. Підготовка фахівців у сфері інформаційної безпеки:
міждисциплінарний аспект.
5. Право інтелектуальної власності в сучасних умовах: виклики та загрози;
6. Право інтелектуальної власності: взаємозв`язок з інформаційною
безпекою (кібербезпекою).
7. Майбутнє права на інтелектуальну власність: юридичний та
технічний аспекти.
8. Особливості імплементації актів ЄС: досвід Польщі.

Виступи на Круглому столі №7
(синхронний переклад: українська-польська)
Анатолій Анатолійович Мельниченко, декан факультету
соціології і права КПІ ім. І.Сікорського:
"Інтеграція юридичної науки в систему міждисциплінарних
зв’язків";
Jacek Wierciński, a representative of the Faculty of Law and
Administration (Head of Doctoral Studies), University of Warsaw:
"The newly graduated law students have practical skills related to
litigation and transactional practice";
Іван Пантелійович
господарського
та

Голосніченко, професор кафедри
адміністративного
права
КПІ
ім. І.Сікорського:
"Необхідність альтернатив профкомпетентності для
вивчення і оцінки правовідносин адміністративними судами";

Олександр Андрійович Баранов, професор кафедри
інформаційного права та права інтелектуальної власності КПІ
ім. І.Сікорського:
"Правові проблеми інтернету речей";
Володимир Миколайович Фурашев, директор Центру
інформаційного права і правових питань інформаційних
технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського:
"Інформаційна безпека: міждержавність та міждисциплінарність".
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11.20 – 11.40
11.40 – 12.50

Кава-брейк

Продовження виступів:
Євген Вікторович Перегуда, завідувач кафедри політичних
наук Київського національного університету будівництва та
архітектури:
"Особливості підготовки фахівців в галузі права в
будівельних університетах";
Ігор Олександрович Мамонтов, доцент кафедри політичних
наук Київського національного університету будівництва та
архітектури.

12.50 – 13.00

з 13.00

Прийняття рекомендацій Круглого столу №7

ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ КРУГЛИХ СТОЛІВ:

13.00 – 13.10 Перехід учасників на другий поверх Центру культури та мистецтв
13.10 – 13.20 Співголови Міжнародного організаційного комітету
Вальдемар Сівінський та Сергій Сидоренко підводять підсумки
Круглих столів і оголошують закриття Форуму в рамках
Українсько-Польських днів освіти, науки та інноватики
13.20 – 14.00 Спілкування, сендвіч-ланч
другий поверх
Центру культури та
мистецтв

14.00 – 14.15 Перехід учасників до зали Центру культури та мистецтв
14.15 –17.00

зала Центру культури
та мистецтв

Виступи студентських художніх колективів вищих
технічних навчальних закладів
України та Республіки Польща

ФІНАЛЬНИЙ КОНЦЕРТ

Українсько-Польських днів освіти, науки та інноватики

"Варшава в Києві"

Спеціальний гість – Кащя Мошь, представниця Польщі
в конкурсі Євробачення-2017
з 17.00

Студентська дискотека

17.00 – 17.15

Перехід учасників Форуму до корпусу №1 (до клубу "Alma Mater")

17.15 – 19.30

Товариська зустріч учасників Форуму

фойє Центру
культури та
мистецтв

клуб "Alma Mater",
корпус №1
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8 квітня, субота
Екскурсії Києвом
Від'їзд учасників.
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