
Дата проведення: 20 травня 2022 року
Початок: 10 год.

Мова заходу: українська

Формат: онлайн в Zoom (посилання після реєстрації)

Мета заходу: підвищити усвідомлення громадськістю в Україні користі науки в такий
непростий для України час, на якому необхідно представити потребу взаємодії між наукою,
державою та бізнесом, зосередити увагу на здобутках та досягненнях науки під час
військової агресії рф, актуалізувати нові виклики та завдання для сучасної науки

Завдання Дня Науки:

- привернути увагу до викликів, з якими зіштовхується наука у воєнний час; - підвищити
поінформованість громадськості про роль науки та інновацій для підтримки економіки під
час воєнного стану;



- заохочувати національну солідарність, зокрема бізнесу, в інтересах спільного
використання наукових досягнень різними стейкхолдерами;
- актуалізувати потребу використання досягнень науки для відновлення та розвитку
економіки України;
- створити умови та інструменти для налагодження наукової комунікації у межах України
та за її межами;
- об’єднати всі наукові дослідження та розробки, які були створені у воєнний період -
масштабувати та створити єдиним ресурсом як засіб популяризації науки у складний
період.

Модератор:

Ігор ТАРАНОВ, генеральний директор директорату науки та інновацій Міністерства
освіти і науки України

ПРОГРАМА

10.00-10.10 Відкриття.
Сергій ШКАРЛЕТ Міністр освіти і науки України

10.10-10.20 Вітальне слово.
Анатолій ЗАГОРОДНІЙ Президент Національної академії
наук України

10.20-10.35 Олексій ШКУРАТОВ, заступник Міністра освіти і науки
України з питань європейської інтеграції - «Сучасний стан
та виклики у сфері науково-технічної та інноваційної
діяльності»

10.40-10.55 Ольга ПОЛОЦЬКА, виконавчий директор Національного
фонду досліджень України - «Національний фонд
досліджень України: виклики, здобутки, перспективи»

11.00-11.15 Володимир ПАВЛІКОВ, доктор технічних наук, професор,
проректор з наукової роботи Національного аерокосмічного
університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут» - «Науково-технічні розробки вчених задля
перемоги в умовах війни»

11.20-11.35
Оксана КРУКЕВИЧ, в.о. керівника експертної групи з питань
розвитку інновацій Міністерства освіти і науки України -
«Платформа «Наука та бізнес» - інструмент ефективної
взаємодії та пошуку рішень в умовах воєнного стану»

11.40-11.55 Григорій МОЗОЛЕВИЧ, керівник експертної групи з питань
інтеграції до Європейського Дослідницького Простору
Міністерства освіти і науки України - «Національний план
відкрита наука - вектор інтеграції до Європейського
Дослідницького Простору»

12.00-12.15 Роман НЕБЕСНИЙ, доктор технічних наук, начальник
науково-дослідної частини Національного університету
“Львівська політехніка” - «Наукові розробки Львівської



політехніки: створення вітчизняного виробника
гідрогелевих лікувальних пов'язок»

12.20-12.35 Олеся ВАЩУК, доктор юридичних наук, доцент, професор
кафедри криміналістики Національного університету "Одеська
юридична академія", голова Ради молодих учених при МОН -
«Нові можливості для молодих вчених в умовах війни»

12.35-12.55 Формат «Швидких побачень: кейси для обміну досвідом»,
дискусія

12.55-13.00 Заключне слово та завершення заходу


