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Шановні пані та панове! 

Офіс підтримки вченого (надалі Офіс) у своїй діяльності сприяє реалізації 
ініціатив, що націлені на розвиток науки. Ми пропонуємо свою підтримку в 
популяризації подій, заходів, ініціатив та проєктів, що плануються до 
проведення або були проведені Вами особисто, закладом вищої освіти, науковою 
установою.  

Саме з цією метою ми створили сайт, який використовується як 
Всеукраїнський інформаційний онлайн-майданчик (далі ВІОМ), у функціоналі 
якого є така можливість як «Запропонувати новину або анонс»: 

І. «Новина»  - для внесення інформації про захід, подію, проєкт, ініціативу, 
тощо, яка вже відбулася; 

ІІ. «Анонс» - для внесення в онлайн-календар анонсу про захід, подію, 
проєкт, ініціативу тощо, яка планується. 
Для того, щоб запропонувати новину або анонс, 
необхідно:  
1. Перейти на сайт Офісу підтримки вченого (Офіс 

Підтримки Вченого – sso). 
2. Натиснути «Запропонувати новину або анонс». 
3. Обрати: Новина чи Анонс. 

4. Заповнити необхідну інформацію. 
Крім того, з метою всебічної підтримки вчених країни на базі та за 
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підтримки Державної наукової установи «Український інститут науково-
технічної експертизи та інформації» створено робочий простір Scientists 
Coworking Center (далі SCC). 

Scientists Coworking Center  - це безкоштовний робочий офіс для вчених 
України, в яких виникла нагальна потреба в організації ефективного робочого 
процесу, проведенні зустрічей, заходів тощо.  

Для того, щоб скористатись SCC, необхідно: 
1. На сайті Офісу підтримки вченого натиснути «Ка-
лендар подій». 
2. Натиснути «Забронювати SCC». 
3. Заповнити всю необхідну інформацію. Звертаємо 
увагу, що з метою захисту персональних даних особи 
відкритою буде інформація лише та, що стосується 
тематики, дати та годин використання SCC.  

4. Ефективно та з максимальною комфортністю організовуєте свій ро-
бочий час. 

Scientists Coworking Center - це креативний та інноваційний підхід до об-
лаштування простору вченого, на час перебування його у м. Київ, задля уник-
нення незручностей та ефективного використання часу. 

Місце знаходження SCC: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 180, Державна 
наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та 
інформації» (12 поверх, кабінет 1209). 

Одночасно у SCC можуть перебувати не більше 25 осіб.  
Технічне забезпечення: мультимедійний проектор, екран, комп’ютери та 

БФП. 

Сподіваємося на Вашу активність! 
Тримаймо стрій! 
І тільки разом до перемоги! 
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