Регіональний круглий стіл
“Молодь та індустрія 4.0: Полтавський регіон –
платформа розвитку індустрії 4.0”

24 лютого 2022 року, Полтава

ПРОГРАММА
Регіонального круглого столу “Молодь та індустрія 4.0:
Полтавський регіон – платформа розвитку індустрії 4.0”
24 лютого 2022 року, 11:00 – 13:00
EU Industry Week 2022, Полтава
Місце проведення: Полтавська обласна державна адміністрація, вул.
Соборності, 45, Полтава, кімн. 621.
Організатор: Полтавська обласна державна адміністрація
Партнери: Асоціація «підприємств промислової автоматизації України»
(АППАУ), Національне агентство кваліфікацій, Полтавська ТорговоПромислова Палата, Департамент агропромислового розвитку ПОДА,
Департамент науки і освіти ПОДА, Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю ПОДА, Управління інфраструктури та
цифрової трансформації ПОДА, Полтавський державний аграрний
університет, Центр впровадження індустрії 4.0 ПДАУ.
Модератор заходу: директор Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації Сергій ФРОЛОВ
Онлайн-реєстрація
Привітання учасників
• Тимчасово
виконувач
обов’язків
голови
11:05- 11:15
Полтавської обласної державної адміністрації
Дмитро ЛУНІН
11:15 – 11:25
• Генеральний директор Асоціації «підприємств
промислової автоматизації України» Олександр
ЮРЧАК (онлайн включення)
Підписання
трьохстороннього
меморандуму
між
Національним центром управління та випробувань
космічних засобів, Полтавською обласною державною
адміністрацією та Полтавським державним аграрним
університетом
11:25 - 11:35
• Начальник Національного центру управління та
випробувань
космічних
засобів
Володимир
ПРИСЯЖНИЙ
11:35 - 11:40
• Ректорка Полтавського державного аграрного
університету Валентина АРАНЧІЙ
11:40 - 11:45 Підписання меморандуму, фото-, відеозйомка
10:45 - 11:00

11:45 - 11:55

11:55 - 12:05

12:05 - 12:15

12:15 - 12:25
12:25 - 12:35

12:35 - 12:50

12:50 - 13:00

13:00

Обговорення особливостей смарт-спеціалізації регіонів в
індустрії 4.0 та державної політики в сфері індустрії 4.0 в
Полтавському регіоні
• Заступник голови Полтавської обласної державної
адміністрації
Євген
ГРЄКОВ.
Результати
моніторингу по опитуванню молоді та роботодавців
Полтавської області
• Член Національного агентства кваліфікацій Інна
ОСАДЧУК
(онлайн
включення).
Результати
розгорнутих
інтерв’ю,
які
проводились
Національним агентством кваліфікацій
Презентація відібраних кейсів та кращих практик від
роботодавців та провайдерів освітні послуг регіону у
сфері індустрії 4.0
• Керівник Центру впровадження індустрії 4.0 ПДАУ
Володимир МУРАВЛЬОВ. Результати роботи
Наукової ради Центру впровадження індустрії 4.0
ПДАУ по відбору практичних кейсів роботодавців та
кращих практик провайдерів освітніх послуг
• Професорка
ПДАУ
Олена
КОПІШИНСЬКА.
«Впровадження інформаційних систем заснованих
на хмарних технологіях в навчальний процес при
підготовці фахівців з агрономії та галузі ІТ».
• Директор ТОВ "КвартСофт" Микола КОНДРАТЮК.
«Інноваційна модель взаємодії між закладами
вищої освіти, ІТ компанією та агропідприємствами
в процесі вивчення, популяризації та впровадження
інформаційних систем з автоматизації виробничих
процесів»
Обмін досвідом
Виступи представників роботодавців та провайдерів
освітніх послуг (до 5 хв.)
Формування резолюції та пропозицій
Озвучення проєкту резолюції та пропозицій
• Президент
Полтавської
Торгово-Промислової
Палати Володимир БОРИСЕНКО
Підведення підсумків

