
Українсько-Польський центр 

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

17 липня 2018 року 

Рекомендації учасників  

інформаційної зустрічі відносно 

запрошення університетів України 

до участі в європейському проекті 

“Women in Tech Summit” в Варшаві 

27-28 листопада 2018 року 

Учасники інформаційної зустрічі (список додається) ухвалили 

наступне: 

1. Оголосити конкурс на гранти для участі в європейському проекті – 

міжнародній конференції “Women in Tech Summit” 27-28 листопада в 

Варшаві через сайт Українсько-Польського Центру КПІ ім. Ігоря 

Сікорського за адресою: www.upc.kpi.ua та через засоби масової 

інформації. 

2. Умови участі в конкурсі студенток, аспіранток та жінок – молодих 

вчених університетів України на 100 грантів європейського проекту – 

міжнародної конференції "Women In Tech Summit" оголосити через сайт 

Українсько-Польського Центру КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

3. Схвалити наступний склад оргкомітету Українсько-Польського 

Центру по організації участі університетів України в зазначеному 

європейському проекті: 

Наукові керівники оргкомітету 

(Research Supervisors): 

проф. Ю.І. Якименко – перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

 д-р Б. Сівінська  – керівник європейського проекту 

 “Women in Tech Summit”; 

http://www.upc.kpi.ua/


Голова і співголова організаційного комітету: 

С.І. Сидоренко – голова, директор Українсько-Польського 

центру КПІ ім. Ігоря Сікорського, директор 

Українського центру гендерної освіти; 

В. Сівінський – співголова, президент Польської освітянської 

фундації «PERSPEKTYWY», Почесний доктор 

КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

Заступники голови: 

С.П. Сівіцька – проректор з наукової та міжнародної роботи 

Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка; 

К.В. Юдкова – заступник проректора з міжнародних зв’язків 

КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

Члени організаційного комітету: 

Н.М. Пожарська – начальник Відділу організаційно-виховної 

роботи Департаменту навчально-виховної 

роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

В.Е. Попова – начальник відділу профорієнтаційної роботи з 

молоддю Департаменту перспективного 

розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

Ю.В. Стребкова – заступник директора Українського центру 

гендерної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

Г. Собчук – директор представництва Польської академії 

наук в м. Києві; 

В. Прищепа – голова Наукового товариства студентів та 

аспірантів КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

В.Д. Гайдаш – голова студради КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

  



Н.В. Бібік – директорка гендерного центру Харківського 

національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова; 

І.А. Клименко – заступник завідувача кафедри 

обчислювальної техніки, заступник декана 

Факультету інформатики та обчислювальної 

техніки; 

О.С. Мусієнко – співробітник Департаменту міжнародного 

співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

секретарка оргкомітету; 

О.О. Кізуб – співробітник Департаменту міжнародного 

співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

секретарка оргкомітету. 

Координатор оргкомітету: 

Г.І. Біднюк – заступник директора Українсько-Польського 

центру КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

 

Примітка: Прийнято, що організаційний комітет буде здійснювати 

відбір кандидатів на отримання грантів для участі в міжнародній 

конференції "Women In Tech Summit" 27-28 листопада 2018 року у 

Варшаві. 

 

 

Заступник директора 

Українсько-Польського центра 

КПІ ім. Ігоря Сікорського Г.І. Біднюк 

 


