
 

 

 

 

 

 

 

 

(28.11.2022 – 01.12.2022) 

 
Якщо Ви маєте амбітну наукоємну ідею та готові поринути в атмосферу інтенсивного наставництва 

з питань бізнесу, інвестицій та інновацій у сфері охорони здоров’я та фармацевтичному бізнесі… 

А Ваша мета – комерціалізувати ваші ідеї і винаходи, створити власну провідну компанією … 

Тоді запрошуємо Вас на Тиждень інноваційності в ОНМедУ, який відбудеться в Одеському 

національному медичному університеті 28.11.2022 – 01.12.2022. 

Реєстрація на заходи тижня за посиланням: https://forms.gle/QWL1NeV3UeRvaJoh7. 

Це: Унікальна можливість отримати знання щодо побудови масштабних проєктів, отримання 

інвестицій, програм для розвитку Ваших ідей! 

Під час семінарів Ви матимете можливість прослухати інформацію та почути корисні інсайди від 

спікерів. 

Нашою метою було створити максимально продуктивний та неформальний контекст для того, аби 

після завершення заходу Ви пішли не лише з натхненням створювати масштабніше та крутіше, а й 

з розумінням, що в технологічній екосистемі є допомога у реалізації ідей. 

Програма наших зустрічей передбачає презентацію інформації про пропозиції Одеського центру 

трансферу знань і технологій і Ukrainian startup Fund щодо: 

− акселерації стартап-проєктів у сфері медицини та фармації; 

− допомога у пошуку та оформленні грантів на наукових у сфері медицини та фармації; 

− семінари від провідних експертів за актуальною саме для вас тематикою; 

− консультації від вузькопрофільних фахівців з важливих для вас питань у сфері 

комерціоналізації знань. 

https://forms.gle/QWL1NeV3UeRvaJoh7


 

 

 

 

– семінар на тему: 

 

• Час: 14:00 

• Місце: вул. Ольгіївська 13, конференц-зал Міжнародного факультету 

• Посилання на дистанційний захід: https://teams.microsoft.com/l/meetup- 

join/19%3ameeting_ODc3MjhlOTUtNjdhOS00OWRjLWE5YTAtMWQ3Mjg5N2FlZD 

Az%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2264002d9c-27dd-451a-8107- 

70f9ee4f6c2d%22%2c%22Oid%22%3a%2205525231-0bfa-4fbb-88f6- 

8c0fcb8cb395%22%7d 

• Спікер: Гребенник Наталя, к.е.н., доцент, керівник Одеського центру трансферу 

знань і технологій 

 

 
– круглий стіл науково-педагогічних працівників, здобувачів 

та молодих вчених  

• Час: 14:00 (очно) 

• Місце: вул. Ольгіївська 13, конференц-зал Міжнародного  факультету 

 

 
– семінар на тему: 

 

• Час: 14:00 

• Місце: вул. Ольгіївська 13, конференц-зал Міжнародного факультету 

• Посилання на дистанційний захід: https://teams.microsoft.com/l/meetup- 

join/19%3ameeting_MzE2MTQ1NmItMjE1NS00MGE5LTk5ZWUtODRlZmE5YjM4NG 

Q2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2264002d9c-27dd-451a-8107- 

70f9ee4f6c2d%22%2c%22Oid%22%3a%2205525231-0bfa-4fbb-88f6- 

8c0fcb8cb395%22%7d 

• Спікер: Краснощок Марія, керівник відділу наукових проєктів Ukrainian startup 

Fund 
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