
 

 Круглий стіл 

“Університет & Місто: разом 

до розвитку” 

 

Місце Платформа Google Мeet           https://meet.google.com/xwn-gnre-xhy 

Дата 23.03.2021 

Час з 16-00 до 17-00 

Формат інтерв'ю з представниками Університету 

Учасники заходу Члени ГО “Інноваційний університет”: 

  Олеся Ващук, д.ю.н.,  голова правління ГО “Інноваційний університет” 

  Юлія Єпіфанова, к.ю.н., доц., керівниця проєкту “Інноваційний 

потенціал взаємодії: місто і університет” 

  Ірина Сліпухіна, д.п. н., проф., НАУ 

  Кирило Ніколаєв, к. с.-г.н., секретар Ради молодих учених МОН 

  Представники Київського університету імені Бориса Грінченка: 

  Бацак Костянтин, к.і.н., проректор з науково-методичної, соціально-

гуманітарної роботи та лідерства 

Бреус Юлія, к.психол.н., завідувач ННЦ розвитку персоналу та 

лідерства, координатор проєкту в Університеті Грінченка 

Воюта Олена, фахівець з профорієнтації НМЦ інформаційно-

рекламної та профорієнтаційної діяльності 

Даценко Тетяна, к.психол.н., завідувач НМЦ інформаційно-рекламної 

та профорієнтаційної діяльності 

Івашкевич Ангеліна, радник президента Студентського парламенту 

https://meet.google.com/xwn-gnre-xhy


Івашньова Світлана, к.пед.н., заступник директора Інституту 

післядипломної освіти з науково-методичної роботи 

Литвин Оксана, к.ф.-м.н., завідувач кафедри комп'ютерних наук і 

математики  

Марухленко Оксана, к.е.н., доцент кафедри управління 

Міляєва Валерія, д.психол.н., провідний науковий співробітник ННЦ 

розвитку персоналу та лідерства 

Михацька Алла, к.пед.н., декан Факультету інформаційних технологій 

та управління 

Осмоловська Олена, к.і.н., доцент кафедри видавничої справи 

Савотіна Валерія, студентка ІІІ курсу, спеціальність «Журналістика» 

Широкова Ірина, студентка V курсу, спеціальність «Журналістика» 

Федик Тамара, президент Студентського парламенту 

Яковенко Ігор, к.е.н., доцент кафедри управління 

Програма заходу Вітальне слово 

  Ознайомлення учасників заходу з проєктом 

  Питання до обговорення 

  1.  Місія й інтереси Університету 

з розвитку освіти, науки інфраструктури ЗВО співпраці зі 

стейкхолдерами, розвитку міста 

Бреус Юлія 

Даценко Тетяна 

  2.  Потреби  Університету 

з розвитку освіти, науки інфраструктури ЗВО співпраці зі 

стейкхолдерами, розвитку міста 

Михацька А.В. 

 

  3.  Проблеми Університету 

з розвитку освіти, науки інфраструктури ЗВО співпраці зі 

стейкхолдерами, розвитку міста 

Івашньова С.В. 



  4.  Сильні сторони Університету 

Які ініціативи вже реалізовані, позитивний досвід, історія успіху 

Осмоловська О.А. 

Литвин О.С. 

Івашньова С.В. 

Федик Тамара, Івашкевич Ангеліна 

  5.  Виклики взаємодії між Університетом і Містом 

Які перешкоди наразі існують щодо такої ефективної взаємодії 

Марухленко О.В. 

Даценко Тетяна, Воюта Олена  

  6.  Пропозиції учасників і очікування від проєкту 

Яковенко І.В. 

 

Даценко Тетяна, к.психол.н., завідувач НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної 

діяльності, Воюта Олена, фахівець з профорієнтації НМЦ інформаційно-рекламної та 

профорієнтаційної діяльності - слухачі, готові долучатися до дискусії та обговорень питань. 

 


