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Щодо ІІІ етапу Циклу круглих столів  

«Відновлення та модернізація  

України у повоєнний та післявоєнний час» 
 

Керівникам 

наукових установ 

                           

 

 

Шановні пані та панове! 
 

Офіс підтримки вченого (далі – Офіс) разом з УкрІНТЕІ ініціює 

проведення ІІІ Етапу Циклу круглих столів «Відновлення та модернізація 

України у повоєнний та післявоєнний час». 

У рамках цього циклу науковці матимуть змогу долучитися до дискусії та 

представити своє бачення за напрямками відновлення України повоєнного та 

післявоєнного періоду.  

Графік проведення круглих столів за напрямками дослідження: 

04.04.2023 – Охорона здоров’я. Фармацевтика – 12:00 – посилання на 

зустріч: http://surl.li/fjawu 

05.04.2023 – Аграрні науки та продовольство – 13:00 - посилання на 

зустріч: http://surl.li/fjaxr 

06.04.2023 – Природничі науки – 13:00 - посилання на зустріч: 

http://surl.li/fjayq 

07.04.2023 – Юридичні науки – 13:00 - посилання на зустріч: 

http://surl.li/fjazp 

11.04.2023 – Економічні науки. Сфера обслуговування – 13:00 - 

посилання на зустріч: http://surl.li/fjbar 

12.04.2023 – Розвиток освіти і науки  – 13:00 - посилання на зустріч: 

http://surl.li/fjbbq  



13.04.2023 – Культура й мистецтво – 13:00 - посилання на зустріч: 

http://surl.li/fjbcx 

14.04.2023 – Міжнародні відносини  – 13:00 - посилання на зустріч: 

http://surl.li/fjbdq  

18.04.2023 –  Технічні науки - 13:00 - посилання на зустріч: 

http://surl.li/fjbem 

19.04.2023 – Державне управління  - 13:00 - посилання на зустріч: 

http://surl.li/fjbfc 

20.04.2023 – Політичні та соціологічні науки - 13:00 - посилання на 

зустріч: http://surl.li/fjbfs 

За результатами роботи Циклу, всі пропозиції вчених будуть сформовані 

та передані до відповідних органів та інституцій з метою подальшої їх 

реалізації; стендові доповіді вчених будуть викладені на сайті Офісу підтримки 

вченого в окремій вкладці «Відновлення України»; пропозиції вчених будуть 

популяризовані на інформаційних каналах Офісу підтримки вченого.  

З матеріалами попередніх етапів круглих столів можна ознайомитися за 

посиланням: http://surl.li/fjbjy 

Охочих долучитися до круглого столу та представити стендову доповідь 

просимо заповнити онлайн-форму за посиланням: http://surl.li/dzmze.  

У разі виникнення будь-яких питань: kulikovaelizaveta@sso.org.ua, 

Кулікова Єлизавета (координатор). 

Віримо в перемогу. 

 

З повагою,  

  Голова Офісу                                 Олеся ВАЩУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: 

Єлизавета Кулікова  

+380634160256  

kulikovaelizaveta@sso.org.ua   
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