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ПРОГРАМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ДНЯ 
 

«Міжнародна співпраця та розвиток наукової кар’єри в Європейському 

вимірі» 
Час проведення:  06 червня 2017 р., 13.00 

Місце проведення: Національний університет біоресурсів і природокористування 

України,Київ, вул. Героїв Оборони, 11, ауд.228 

 

 

12.30-13.00 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

13.00-13.15 ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ІБАТУЛЛІН ІГОР ІЛЛІЧ, 

перший проректор НУБіП України 

13.15-14.00 Публікація в міжнародному 

науковому виданні, що 

індексується в Web of 

Science: міфи і реальність або 

як оцінити власні шанси 

ТИХОНКОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, 

к.б.н., спеціаліст з навчання «Інтелектуальна 

власність та наукові дослідження» 

Thomson Reuters 

14.00 - 14.30 Мережі та співробітництво в 

рамках мікропроектів як 

інструмент пошуку партнерів 

та налагодження 

співробітництва 

(скап виступ) 

СИМОЧКО ТАЇСІЯ МИХАЙЛІВНА, керівник 

національного контактного пункту в 

Ужгородському національному університеті 

14.30-15.00 Energy Hub Global – досвід 

створення проектного 

консорціуму з відновлювальної 

енергетики Прикарпатського  

національного університету 

ім. Василя Стефаника  

(скап виступ) 

НИКИРУЙ ЛЮБОМИР ІВАНОВИЧ, 

к.фіз.-мат.н., доцент, завідувач відділу з питань 

інтелектуальної власності Прикарпатського  

національного університету 

ім. Василя Стефаника 

15.00-15.30 Нові перспективи: Асоціація 

європейського співробітництва 

в галузі 

науки та технологій 

КАЛАЧНЮК ЛІЛІЯ ГРИГОРІВНА,  

керівник регіонального контактного пункту 

НУБіП України за тематичним напрямом 

"Клімат і ефективність використання ресурсів" 

15.30-16.00 ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ 

КОНСУЛЬТАЦІЙНА ДОПОМОГА 

 

Довідково: 

Energy Hub Global 

 

Любомир Никируй, 

к.ф.-м.н., проф. 
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ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

Energy Hub Global – це ініціатива (платформа), яка передбачає створення і розвиток 

транс-європейської структури, що поєднує у собі 4 компоненти: 
– освіта (шкільна та університетська); 

– наука (дослідження); 

– інновації та їх «просування» (наукові, технологічна та науково-технологічні парки, офіси 

трансферу технологій); 

– бізнес (об’єднання підприємців регіону у сфері відновлювальної енергетики). 

 

Мета проекту: 

створення міжнародного транс-європейського координаційного центру у сфері 

відновлювальної / альтернативної енергетики, діяльність якого спрямована на відтворення 

повного циклу:  

від підготовки спеціалістів (від заохочення та навчання дітей принципам 

відновлювальної/альтернативної енергетики з метою спочатку зацікавлення, а далі – 

насичення ринку спеціалістами у цій технологічній сфері) до створення сприятливого 

середовища для розвитку виробничих компаній, які впроваджуватимуть найновіші 

інноваційні (університетські) розробки. 

Основним компонентом є створення глобальної європейської мережі EnergyHub Global, 

яка об’єднає рівноцінні окремі EnergyHub’s у різних державах для спільного просування 

європейських досягнень у напрямку енергетичної безпеки та створення енергетично 

«чистої» Європи. 

 

Результат створення EnergyHub Global: 
Буде створено структуру, яка включатиме мережу повноцінних центрів (освіта – наука – 

інновації – бізнес) на базі кожного учасника окремих EnergyHub у кожній із держав-учасників. 

Така структура буде постійно діюча, яка підтримуватиме всі пов’язані Центри-партнери з 

метою швидкого, ефективного, конкурентно спроможного впровадження найновіших розробок у 

сфері «чистої» енергетики.  

Наголос – на підготовці фахових людських ресурсів та створенні потужної виробничої 

бази на основі місцевих МСП та їх кооперації із такими ж компаніями на базі партнерів проекту. 

 

Наразі про участь у ініціативі заявили університети / дослідницькі центри Польщі (3), 

Німеччини (2), Італії (1), Іспанії (2), Португалії (1), Туреччини (1), Румунії (1), Естонії (1), Литви 

(1), Словаччини (1), України (ПНУ та КНУ, триває набір партнерів). 

 

 


