
	

	

															 																 																 																											                        	

 
Інформаційний день ГОРИЗОНТ 2020 в Національному педагогічному університеті 

ім. М.Драгоманова 
Можливості для участі дослідників з гуманітарної сфери 

2 грудня 2016 р. 
НПУ ім. М. Драгоманова, м. Київ, вул. Пирогова 9, кім. 340 (ст. метро «Університет») 
	
11:30 – 12:00 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

12:00 – 12:15 
Вступне слово та презентація буклету Наталія Шульга, НКП «Клімат та 
ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали» Національний 
педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова 

12:20 – 12:35 «Асоціація України в програмі «Горизонт 2020». Поточні активності», 
Стелла Шаповал, Національний координатор національних контактних пунктів, 
МОН 

12:40 – 12:55 «Можливості участі  в Рамковій програмі ЄС “Горизонт 2020” у 2016-
2017 роках»,  Любава Радійчук, НКП «Клімат та ефективність використання 
ресурсів, включаючи сировинні матеріали» Національний педагогічний університет 
ім. М.П. Драгоманова 

13:00 – 13:15 «Актуальні тематики конкурсів за напрямом програми Горизонт 2020 
“Обдаровані, інноваційні та безпечні суспільства”, Зоряна Зазуляк, 
НКП «Обдаровані, інноваційні та безпечні суспільства» Львівський національний 
університет ім І. Франка 

13:20 – 13:50 КАВА 
13:50 – 14:05 «Місце соціогуманітарних наук в структурі програми «Горизонт 2020» 

Надія Моршна, НКП «Безпечні суспільства, захист свобод і безпека громадян 
Європи», НаУКМА 

14:10 – 14:25 «Досвід участі в проекті Програми ЄС з досліджень та інновацій 
“Black Sea Horizon”» Ігор Єгоров, НКП «Наука з та для суспільства», Центр 
досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН 
України 

14:30 – 14:45 «Досвід участі в проекті спільних обмінів та досліджень 
STREVCOMES» Григорій Торбін, в межах програми «Дії Марі Кюрі для розвитку 
навичок, навчання та кар’єр», Проректор з наукової роботи НПУ М.Драгоманова 

14:50 – 15:05 «Досвід роботи в проекті AMERGE» Анатолій Кудін, в межах програми 
ERASMUS+, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова 

15:10 – 15:30 ПІДСУМКИ 
 

Для участі в Інформаційному дні просимо Вас зареєструватись за посиланням 
https://goo.gl/forms/4r6708uuumOGbaQu2 

 
Якщо у Вас виникли запитання, Ви можете зв’язатись з нами за телефонами 

 (044) 230 92 85, (067) 761 69 00 або надіславши нам листа на info_ncp@npu.edu.ua 
 

З повагою, 
Національний контактний пункт 

Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова 


