
Про участь у круглому столі «Розвиток цифрових сервісів української науки та 

можливості співпраці із цифровими платформами Європейського дослідницького 

простору» 

20 лютого 2019 року у Медіа-Центрі Київського Прес-Клубу (м. Київ) відбувся 

круглий стіл «Розвиток цифрових сервісів української науки та можливості співпраці із 

цифровими платформами Європейського дослідницького простору», який організовано та 

проведено Громадською організацією Агенція Європейських інновацій за сприяння 

Міністерства освіти та науки. 

У засіданні круглого столу прийняли участь понад 60 учасників з вищих навчальних 

заходів та наукових установ. Від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця 

НААН в роботі круглого столу взяла участь кандидат сільськогосподарських наук Оксана 

Щербак.  

Під час засідання круглого столу організатори та гості особливу увагу звертали на 

цифрову трансформацію в науці, створення національного репозитарію академічних текстів 

та ділились досвідом українських журналів з відкритим доступом. В обговоренні вказаних 

питань брали участь генеральний директор директорату науки МОН України Дмитро 

Чеберкус, президент Громадської організації Агенція Європейських інновацій Іван 

Кульчицький, завідувач сектору інновацій Інституту надтвердих матеріалів НАН України 

Юрій Нікітін,  державний експерт директорату науки МОН України Андрій Василенко, 

виконавчий директор Асоціації користувачів Української науково-освітньої 

телекомунікаційної мережі «УРАН» Володимир Галаган,  заступник директора з наукової 

роботи Державної науково-технічної бібліотеки України, Сергій Назаровець, завідувач 

відділу супроводження академічних ресурсів Державної наукової установи «Український 

інститут науково-технічної експертизи та інформації» Олена Чмир, та старший науковий 

співробітник Інституту математики НАН України Ірина Єгорченко.   

Слід відмітити, що круглий стіл є другим заходом проекту «Адвокація 

проєвропейських змін в національній інноваційній політиці», який виконується за фінансової 

підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках 

грантового компоненту проекту «Громадська синергія» під егідою Української сторони 

Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС та Української національної 

платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.  

Такі заходи можуть стати гарною традицією для зібрання представників різних 

наукових та освітніх закладів, з метою розуміння на якому етапі знаходиться освіта та наука 

та які трансформації їй необхідні. Адже, важливо бачити виклики та перспективи української 

науки в Єдиному цифровому ринку ЄС.  

 

 

 


