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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  
 

Голова оргкомітету 
 

 

БОЙЧУК Юрій Дмитрович 

 

доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, ректор ХНПУ імені 

Г. С.Сковороди 

 

 
 

 

Члени оргкомітету: 
 

 

БЕРЕЖНА Світлана 

Вікторівна 

 

доктор філософських наук, професор, проректор з 

наукової, інноваційної і міжнародної діяльності 

ХНПУу імені Г.С.Сковороди 

 

ПРОКОПЕНКО Андрій 

Іванович 

доктор педагогічних наук, професор, директор 

Інституту інформатизації освіти ХНПУ  

імені Г.С.Сковороди 

 

ПРОКОПЕНКО Ірина 

Андріївна 
кандидат педагогічних наук, доцент, керівник 

науково-методичного Тренінгового центру 

соціального та професійного розвитку людини ХНПУ 

імені Г.С.Сковороди 

 

БАШКІР Ольга Іванівна  доктор педагогічних наук, доцент, голова ради 

молодих учених ХНПУ імені Г.С.Сковороди 

ШТЕФАН Марина 

Владиславівна 

аспірант, провідний спікер науково-методичного 

Тренінгового центру соціального та професійного 

розвитку людини ХНПУ імені Г.С.Сковороди 

 

ГАВРИШ Ігор 

Леонідович 

керівник експлуатаційно-технічного відділу ХНПУ 

імені Г.С.Сковороди 

КЛИМЕНКО Юлія 

Сергіївна 

керівник відділу зв’язків з громадськістю та 

засобами масової інформації ХНПУ імені 

Г.С.Сковороди  
 



 
 

 

ХІД СЕМІНАРУ 

10 ЛЮТОГО 2021 РОКУ 

 
 

 

Час Тема Спікер 

13:30-13:35 Відкриття семінару  

 

13:35-13:45 

Вітальне слово. 

«Важливість грантів, наукових 

проектів та стипендіальних 

програм для сучасних 

науковців» 

Світлана БЕРЕЖНА – доктор 

філософських наук, професор, 

проректор з наукової, інноваційної і 

міжнародної діяльності ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди  

 

13:45-14:00 «Особливості конкурсного 

відбору проєкту наукового 

дослідження» 

Ольга БАШКІР – доктор 

педагогічних наук, доцент, голова 

ради молодих учених ХНПУ імені 

Г.С.Сковороди 

 

14:00-14:15 

 

«Співпраця з організаціями під 

час реалізації проєктів» 

Марина ШТЕФАН – аспірант, 

провідний спікер Тренінгового 

центру соціального та професійного 

розвитку людини ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди 

 

 

14:15-14:30 

 

«Основні терміни 

грантрайтингу. Позитивні та 

негативні кейси» 

Ірина ПРОКОПЕНКО – кандидат 

педагогічних наук, доцент, керівник 

науково-методичного Тренінгового 

центру соціального та професійного 

розвитку людини ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди 

 

14:30-14:40 

«Open Grants School - єдина в 

Україні МУНІЦИПАЛЬНА 

школа соціального 

проєктування та грантрайтингу»  

Олена Старченко - представниця 

Управління інноваційного розвитку 

та іміджевих проектів Харківської 

міської ради   



 
 

 

 

 

Харківський національний 

педагогічний університету 

імені Г.С. Сковороди 

 

 

http://hnpu.edu.ua/ 

 

 

  
 

  

 

НМ Тренінговий центр 

соціального і 

професійного розвитку 

людини ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди 

 

 

https://www.facebook.com/Trai

ning.center.hnpu 

 

 

 

 

Телеграм-канал 

KhNPU Science  

(наука в ХНПУ імені 

Г.С.Сковороди) 

 

 

  

https://t.me/KhNPU_Science 

 

  

     

 

Управління  інноваційного 

розвитку та іміджевих 

проектів Харківської 

міської ради 

 

 

https://data.city.kharkov.ua/new

s/vidkrito-nabir-slukhachiv-do-

shkoli-grantrajtingu.html 
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