
Регіональний форум «Наука. Бізнес. Інновації»  

за темою «SMART REGION» 

Програма Форуму  

м. Слов’янськ 

Основні панелі: 

• Перспективи цифрового та інноваційного розвитку 

• SMART CITY: як це відбувається 

• Інструменти ефективного функціонування інноваційної інфраструктури 

• Інноваційні процеси «Освіта 3.0» 

• Джерела фінансування інноваційної діяльності 

• SMART-проєкти енергоефективного спрямування 

 

10.09.2020 

09:30 – 10:00 Реєстрація учасників заходу. Вітальна кава 

10:00 – 10:20 

Офіційне відкриття форуму 

Михайло Федоров – Віце-прем’єр-міністр України — Міністр цифрової 

трансформації України (онлайн) 

Снавер Сейтхалілєв – заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації 

Павло Кириленко  – голова Донецької облдержадміністрації 

Модератор:  
Оксана Головко – директорка департаменту інвестиційно-інноваційного 

розвитку і зовнішніх відносин Донецької облдержадміністрації 

10:20 – 11:30 

Перспективи цифрового та інноваційного розвитку 

Спікери: 

Олександр Федієнко – представник Комітету Верховної Ради України з 

питань цифрової трансформації (онлайн) 

 

Ігор Таранов – керівник експертної групи з питань розвитку інновацій 

Директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України 

Інноваційна діяльність  в Україні в  контексті стратегії розвитку сфери 

інноваційної діяльності на період до 2030 року 

Олександр Юрчак – генеральний директор Асоціації підприємств 

промислової автоматизації України 

Кластери – як рушій економічного розвитку регіонів 

 

Модератор:  

Сергій Лобойко –  радник Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України, голова ГО Центр розвитку інновацій 



11:30 – 12:40  

SMART CITY: як це відбувається 

Спікери: 

Калле Сепп – член правління Талліннського Центру з розвитку та навчання 

(онлайн) 

Інновації Таллінна в інтелектуальному просторі 

 

Андрій Ремізов – керівник онлайн-складової проєкту «Дія. Бізнес» 

Міністерства цифрової трансформації України 

Програми підтримки та корисні сервіси для підприємців 

 

Сергій Лобойко – радник Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України, голова ГО Центр розвитку інновацій 

Smart управління громадою/регіоном 

 

Володимир Кондзьолка – директор КУ «Інститут міста Дрогобича» 

Управління містом, базоване на даних. Про досвід Дрогобича у сфері Смарт 

Сіті 

 

Павло Зайцев – ТОВ Ареал-інформаційні технології 

Smart технології твого міста. Практичний досвід 

 

Оксана Потапенко – експерт з цифрової трансформації, AuxBridge 

(Ізраїль) 

Головні завдання цифрової трансформації для розумних регіонів 

 

Тетяна Сила – спеціалістка з мобілізації громад Програми ООН з 

відновлення та розбудови миру (онлайн) 

Пошук інноваційних рішень для розвитку місцевих громад: можливості та 

досвід Програми ООН із відновлення та розбудови миру 

 
Модератор:  

Ольга Алтуніна – координаторка проєкту Київський Діалог 

12:40 – 13:00  Презентація створених галузевих об’єднань 

13:00 – 13:30 
Спілкування з пресою 

Кава-пауза, нетворкінг, обідня перерва 

13:30 – 14:30 

Інструменти ефективного функціонування інноваційної 

інфраструктури 

Спікери: 

 Назар Подольчак – керівник Tech StartUp School Національного 

університету «Львівська політехніка» (онлайн) 

Створення наукового парку, організація конкурсів стартапів, створення 

крауфандигової платформи 

 

Іван Кульчицький – президент ГО Агенція Європейських Інновацій, 



керівник Національного контактного пункту програми Горизонт 2020 за 

напрямком «Інформаційні та комунікаційні технології»  

Від інноваційної інфраструктури до інноваційної екосистеми 

 

Інна Малюкова – керівник проєкту "Українська мережа стартап шкіл 

Sikorsky Challenge" 

Українська мережа стартап шкіл «Sikorsky Challenge» 

 

Сергій Глібко – директор науково-дослідного інституту правового 
забезпечення інноваційного розвитку НАПрН 
Синергія національної та регіональної систем в глобальному просторі 
 
Інна Гагауз – голова правління Технологічного бізнес-інкубатору 

«Харківські технології»  

Харківська мережа трансферу технологій  - інструмент розвитку 

регіональної інноваційної екосистеми 

 

Сергій Кондратюк – ТОВ «КВАРТ-СОФТ» 

Взаємодія освіти, науки і бізнесу для створення платформи інновацій у 

регіоні 

 

Модератор: 

Сергій Лобойко –  радник Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України, голова ГО Центр розвитку інновацій 

14:30 – 15:50 

Інноваційні процеси «Освіта 3.0» 

Спікери: 

Ігор Таранов – керівник експертної групи з питань розвитку інновацій 
Директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України 
«Освіта 3.0» - шлях від масової освіти до масового навчання на основі 
гнучких технологій 
 

Денис Малєєв – в.о. проректора з наукової, інноваційної та міжнародної 
діяльності Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти 
Інноваційні процеси «Освіта 3.0» Розвиток STEM-освіти в Донецькій області 
 
Віктор Ковальов  – ректор Донбаської державної машинобудівної академії 

Створенні центру ІТ-рішень  

 

Оксана Харченко  – менеджерка з розвитку освітніх програм LEGO 

Education в Україні 

Важливість впровадження  STEM-освіти в навчальних закладах LEGO 

Education в Україні 

 

Оксана Кавтиш – менеджерка освітньої програми ІТ nation 

IT nation: синергія інновацій через призму освіти  

 

Сергій Гаков – співзасновник ТОВ «Ферма 3D» 

Бізнес та освітні технології  

 



 

 

Модератор:  

Оксана Головко – директорка департаменту інвестиційно-інноваційного 

розвитку і зовнішніх відносин Донецької облдержадміністрації 

15:50 – 16:30 

Джерела фінансування інноваційної діяльності 

Спікери: 

Іван Кульчицький – президент ГО Агенція Європейських Інновацій, 

керівник Національного контактного пункту програми Горизонт 2020 за 

напрямком «Інформаційні та комунікаційні технології» 

Програми та інструменти фінансування інноваційної діяльності 

 

Вікторія Воропаєва – проректор з науково-педагогічної роботи ДонНТУ 

Інноваційна діяльність ДонНТУ. Джерела фінансування 

 

Тетяна Котенко – керівниця НКП Горизонт 2020 за напрямком «Малі та 

середні підприємства», доцентка кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Центральноукраїнського національного технічного університету 

Рамкова програма Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 

2020»: можливості, умови участі та успіхи України 

 

Модератор:  

Сергій Лобойко –  радник Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України, голова ГО Центр розвитку інновацій 

16:30 – 17:00 

SMART-проєкти енергоефективного спрямування 

Спікери: 

Ігор Коцюба  –  засновник компаній Solutions та Healthymity 

Смарт технології в енергетиці, кібербезпека у сфері енергетики 

 

Святослав Павлюк – виконавчий директор асоціації «Енергоефективні 

міста України»  

Досвід українських міст у сфері енергозбереження та енергоефективності 
 

Модератор:  

Олександр Юрчак – генеральний директор Асоціації підприємств 
промислової автоматизації України 

17:00 – 17:20 Закриття заходу, підведення підсумків 

17:20  Вечірня кава, нетворкінг 

10:30 – 16:00 

Постійно діючі платформи з надання консультацій за темами: 

• Інноваційні рішення в управлінні територіями регіону 

• Розробка програмних продуктів Smart City 

• Інноваційні підходи та інтелектуальні системи щодо 

запуску муніципальних Smart-проєктів 

• Створення інноваційної екосистеми 



• Фінансова підтримка інноваційного розвитку для 

сприяння реалізації наукових проєктів та розвитку 

інноваційних бізнесів 

• Розвиток STEM-освіти в регіоні 

11:00-13:30 

В рамках форуму буде проведено вебінар за темою 

«Впровадження STEM-освіти, в тому числі освітньої 

робототехніки в навчальних закладах» 

 


