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Цільова аудиторія: наукові та  науково-педагогічні працівники науково-

дослідних установ вищих навчальних закладів 

Результати: готовність до участі у міжнародних грантових програмах та 

компетенції щодо написання грантових заявок 

Модератор: Демешкант Н.А., керівник НКП НУБіП України 
 

 

 

  



 

Четвер, 13 жовтня 2016 року 

 

12:30 – реєстрація учасників 

 

13:00-14.00 відкриття науково-практичного семінару 

 

13.00-

13.10 

Представлення виступаючих та коротке 

ознайомлення з програмою зустрічі 

ДЕМЕШКАНТ Наталія 

Андріївна, керівник 

НКП НУБіП України 

 

13.10-

13.25 

Привітання учасників семінару НІКОЛАЄНКО 

Станіслав 

Миколайович, ректор 

НУБіП України 

 

13.25-

13.45 

Співробітництво між Україною та ЄС у 

сфері науки і технологій - можливості 

фінансової підтримки наукової діяльності 

ШАПОВАЛ Стелла 

Степанівна, заступник 

начальника управління 

міжнародного 

співробітництва та 

європейської інтеграції, 

начальник відділу 

міжнародного науково-

технічного 

співробітництва, 

національний 

координатор НКП РП 

«Горизонт 2020» 

 

13.45-

14.00 

Досвід НУБіП України щодо участі в 

міжнародних програмах 

ТКАЧУК Вадим 

Анатолійович, 

проректор з науково-

педагогічної роботи, 

міжнародної діяльності 

та розвитку НУБіП 

України 

 

14.00-

14.15 

Участь у міжнародних проектах як 

рейтинговий показник діяльності ВНЗ 

БОНДАРЕНКО Сергій 

Іванович, керівник 

групи супроводу 

міжнародних науково-

технічних  

проектів НУБіП 

України 



14.15-16.00 – пленарні виступи 

 

14.15-

15.00 

Європейська рамкова програма «Горизонт 

2020» - можливості та правила участі 

КОВАЛЬ Олена 

Віталіївна, директор 

Національного 

інформаційного центру 

зі співробітництва з ЄС 

у сфері науки і 

технологій, керівник 

національного 

контактного пункту 

Рамкової програми ЄС 

«Горизонт 2020» за 

тематичними 

напрямами «Доступ до 

фінансування» та 

«Юридичні та фінансові 

аспекти» 

 

15.00-

15.30 

Особливості участі у проектах Горизонту 

2020 за напрямом «Харчова безпека, стале 

сільське господарство, морські  

дослідження та біоекономіка» 

СИМОЧКО Таїсія 

Михайлівна, керівник 

національного 

контактного пункту в 

Ужгородському 

національному 

університеті 

 

15.30-

16.00 

Як стати потенційним об'єктом програми 

"Горизонт 2020" 

КАЛАЧНЮК Лілія 

Григорівна, керівник 

регіонального 

контактного пункту 

НУБіП України 

 

16.00-16.30 

Підведення підсумків, вручення сертифікатів 

 


