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Анотація. В основі сучасних технологій лежать міждисциплінарні дослідження, що 
визначають необхідність інтегративної підготовки інженерів до інноваційної діяльності. 
Сформульовані вимоги до інноваційних інженерів і обґрунтований комплексний підхід 
до формування інженерних компетенцій. Задовольнити реальні потреби роботодавців в 
компетентних фахівцях дозволить реалізація багаторівневого компетентнісного підходу 
на основі принципу «від вузькоспеціалізованих кваліфікацій до компетенцій світового рі‐
вня» з орієнтацією на вирішення актуальних наукоємних завдань в промисловості. Намі‐
чено  вектор  подальшого  розвитку Донбаської  державної машинобудівної  академії  як 
центру технологічного розвитку півночі Донбасу. Точками зростання є міждисциплінар‐
ність, комерціалізація знань, створення системи трансферу технологій та інкубатор ста‐
ртапів і техностартеров. 
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Abstract. Modern technologies are based on interdisciplinary studies that determine the 
need for integrative training of engineers for innovation. The requirements for innovative en‐
gineers are formulated and a comprehensive approach to the formation of engineering com‐
petencies is substantiated. To meet the real needs of employers in competent specialists will 
allow  the  implementation of a multi‐level competence approach based on  the principle of 
"from highly specialized qualifications to world‐class competencies" with the focus on solving 
topical science‐intensive tasks in industry. The vector of further development of Donbass State 
Engineering Academy as the center of technological development of the north of Donbass. 
We consider interdisciplinarity, the commercialization of knowledge, the creation of technol‐
ogy transfer systems, and the incubator of startups and techno‐starters as growth points. 

 
Keywords: knowledge economy, innovative engineering activity, engineering education, 

innovative engineer, integrative training, interdisciplinary knowledge. 

 
Введення. Існують різні точки зору на процес постіндустріального роз‐

витку, немає єдності і в поглядах на формування сучасної парадигми органі‐
зації суспільства. Паралельно функціонують і доповнюють один одного такі 
концепції:  «постіндустріального  суспільства»,  основоположником  якої 
прийнято вважати американського вченого Д. Белла; «Інформаційного сус‐
пільства», вперше сформульована М. Поратом, а в подальшому розгорнута 
М. Кастельсом; «Економіки знань», піонером якої є Ф.Махлуп [1]; «Глобаль‐
ного  мережевого  суспільства»,  сформульована  Б.  Гейтсом.  Саме  станов‐
лення інноваційної економіки знань розглядається сьогодні як провідна сві‐
това тенденція суспільного розвитку в умовах постійно прискорення змін. 
Завдання створення інноваційної економіки знань, високих технологій і на‐
укомістких  виробництв  стає  загальновизнаним  [2].  Потрібно  створювати 
«економіку, генеруючу і застосовуючу наукоємні інновації». 

Серед  загальносвітових  трендів  в  даний  час  виділяють:  глобалізацію 
ринків та сконкуренцію, що вимагають набагато більш швидких темпів роз‐
витку,  мінімальних  цін  при  максимальній  якості  [3,  4];  інтенсивне  поши‐
рення  інформаційно‐комунікаційних  технологій  і наукомістких комп'ютер‐
них  технологій,  нанотехнологій;  появу  надскладних  проблем  («мегапро‐
блем»), які не можуть бути вирішені на основі традиційних підходів; збли‐
ження  секторів  і  галузей  економіки,  розмивання  меж  фундаментальної  і 
прикладної науки з огляду на необхідність вирішення комплексних науково‐
технічних завдань. 

Шляхи досягнення творчого рівня розвитку особистості, як найвищого 
результата будь‐якої педагогічної технології, розглядаються рядом зарубіж‐
них та вітчизняних вчених. Серед них слід відзначити письменника‐фантаста 
Генріха Альтшуллера  (1926—1998),  у  творчості  якого  чільне місце посідає 
ТРВЗ — теорія розв´язання винахідницьких завдань, яка ефективно сприяє 
розвиткові технічної творчості загалом і творчої особистості зокрема. Нині 
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ТРВЗ успішно розвивається в навчальних закладах Києва, Полтави, Харкова, 
Рівного, Луганська  та  інших міст України.  У м. Одесі  (під керівництвом М. 
Меєровича і Л. Шрагіної) працює лабораторія «ТРВЗ — педагогіка України». 
Теоретичним джерелом технології розвитку творчої особистості є закони ро‐
звитку технічних систем, пізнання яких передбачає аналіз різноманітної па‐
тентної та науково‐технічної інформації. Теоретичні основи управління інно‐
ваціями, де значне місце має посідати відповідний інтелектуальний потен‐
ціал, знайшли відображення в працях зарубіжних вчених І. Ансоффа, Х.К. Ва‐
хрейна, Т. Герпотта, П. Друкера, Дж. Еванса, Ф. Котлера, Ф. Ніксона, М. Пор‐
тера, Б. Санто, Б. Твісса, Р. Форстера та ін. Питанням управління інновацій‐
ними процесами присвячені роботи вітчизняних вчених: Ю.М. Бажала, А.С. 
Гальчинського, В.М. Геєця, В.М. Гриньової, М.І. Кизима, О.О. Лапко, П.А. Ор‐
лова, В.С. Пономаренка, П.Г. Перерви, Л.І. Федулової, Д.М. Черваньова, А.І. 
Яковлєва, а також учених країн СНД – С.В. Валдайцева, С.Ю. Глазьєва, П.Н. 
Завліна, С.Д. Ільїнкової, А.К. Казанцева, Н.І. Лапіна, Л.Е. Мінделлі, В.Г. Меди‐
нського, Е.А. Уткіна, Р.А. Фатхутдінова. Питання інтерактивної технології у на‐
вчальному процесі розглядаються вітчизняними й зарубіжними дослідни‐
ками,  серед  яких:  Кирпичев В.Л.,  Кондратьев В.В.,  Тимошенко С.П.,  Каба‐
нова Л. В., Шабанова (Дунаєва) Ольга, Стівен Доунс, Тоні Каррер, Тихомірова 
Олена та ін. Досвід розвитку сучасних освітніх технологій, використання ін‐
формаційно‐комунікаційних технологій породжують як нові методичні за‐
вдання, так і нові можливості. 

Мета роботи. Розробка парадигми інноваційної інженерної діяльності, 
яка змінює роль інженера і модель інженерної освіти на основі сучасних те‐
хнологій, міждисциплінарних досліджень, що визначають необхідність інте‐
гративної  підготовки  інженерів до  інноваційної  діяльності,  сформулювати 
вимоги до інноваційних інженерів і обґрунтувати комплексний підхід до фо‐
рмування інженерних компетенцій. 

Матеріал і результати досліджень. Виходячи з концепції розвитку в Ук‐
раїні економіки знань необхідно сформувати  і  гармонійно розвивати єди‐
ний національний комплекс «Освіта ‐ Наука ‐ Промисловість ‐ Інновації», де 
інновації виступають в якості прискорювача інтеграції досягнень в освіті, на‐
уці  та  промисловості.  Серед  існуючих  потенційних  можливостей  головна 
увага приділяється розвитку якісного людського капіталу та високотехноло‐
гічному виробництву з метою досягнення рівня ВВП України в розмірі 20 тис. 
дол. США на одну особу в довгостроковій перспективі до 2030 р. [5]. Серед 
інших індикаторів авторами [5] прогнозується:  

1.  Глобальний  індекс  креативності  (Global  Creativity  Index,  Martin 
Prosperity  Institute,  Університет  Торонто):  підвищення  рейтингу  України  з 
45 рейтингової позиції до ТОП‐20 країн.  



  

404 

Гуманитарные проблемы образования 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2020 

2. Глобальний інноваційний індекс (Global Innovation Index, Школа біз‐
несу INSEAD, ВОІВ і Корнельський університет): покращення значень України 
від 64  рейтингової позиції до ТОП‐30 країн світу. 

3. Зростання патентної активності (Patent activity, Bloomberg): з 27 місця 
у світі увійти до ТОП‐10 країн – світових лідерів. 

Суспільству потрібна інтелектуально й соціально компетентна особис‐
тість, здатна критично мислити, творчо діяти, застосовувати набуті знання в 
нестандартних ситуаціях. Становлення особистості починається зі школи, де 
завдання педагога «якомога раніше виявити,  розпізнати природні нахили 
учня,  розвинути  їх  і  дати поштовх до  самореалізації  творчої  особистості». 
Для формування такої особистості мають використовуватися у навчально‐
виховному  процесі  інноваційні  методи,  прийоми  навчання,  завдання  і 
вправи, які спонукали б молодь до творчої діяльності. Творчою вважається 
продуктивна, самостійна, цілеспрямована діяльність учня, студента, у про‐
цесі якої учень, студент комбінує, змінює чи створює щось нове на доступ‐
ному для нього рівні. І найкращим способом виявлення особистості є творчі 
роботи учнів, наукові праці студентів. Основними показниками творчості в 
цьому випадку є самостійність, ініціативність, активність, а результатом тво‐
рчої самостійної діяльності ‐ якісно нові цінності учня, студента, людини. Ва‐
жливим у цьому напрямі є застосування у роботі педагога методів і прийо‐
мів, які спонукали б молодь до творчого, неординарного мислення: навча‐
льні  семінари,  диспути,  учнівські  й  студентські  конференції,  конкурси  на 
кращі твори, літературні вечори, студентська літературна газета тощо. У про‐
цесі проведення навчальних занять останнім часом значна увага приділя‐
ється вибору індивідуальних прийомів, форм і засобів подачі навчального 
матеріалу.  Для  підготовки  спеціалістів  у  навчальному  процесі  застосову‐
ються інтерактивні технології, які на сучасному етапі, як відзначається в, ста‐
ють новим освітнім стандартом. При використанні інтерактивних методів та 
засобів навчання важливим є готовність викладачів до здійснення інтерак‐
тивного навчання, психологічний аспект, технічна поінформованість, техні‐
чне  забезпечення  інтерактивними  засобами  навчання.  Активне  навчання 
потребує  залучення студентів у навчальний процес. Широке застосування 
мультимедійних технологій здатне різко підвищити ефективність активних 
методів навчання для всіх форм організації навчального процесу: на етапі 
самостійної підготовки студентів, на лекціях, на семінарських, практичних та 
лабораторних заняттях. Одними із основних можливостей і переваг засобів 
мультимедіа у разі їх застосування у навчальному процесі є одночасне ви‐
користання декількох  каналів  сприйняття  студента в процесі навчання,  за 
рахунок чого досягається  інтеграція  інформації, що доставляється різними 
органами чуттів. 
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Об'єктивна  необхідність  технологічних  інновацій  для  забезпечення 
конкурентоспроможності економіки та національної безпеки вимагає нових 
пріоритетів для інженерної діяльності. Тісна взаємодія і взаємопроникнення 
фундаментальних  і прикладних досліджень, міждисциплінарний характер 
нових  наукоємних  технологій,  що  дозволяють  вирішувати  комплексні  за‐
вдання в різних областях, вимагають нових парадигм інженерної діяльності. 
Серйозний вплив на зміну ролі інженера в високотехнологічній промисло‐
вості здійснюють глобалізація, суперконкуренція, складна демографічна си‐
туація і збільшення частки мультидисциплінарних досліджень, стрімкий ро‐
звиток  і ускладнення наукомістких технологій. Глобальна економіка знань 
передбачає,  що  сучасний  інженер  володіє  широким  спектром  ключових 
компетенцій,  а  не  тільки  знаннями вузькоспеціалізованих науково‐техніч‐
них і інженерних дисциплін, що якісно змінює характер інженерної освіти. 
Інноваційні технології, комплексні наукові мегапроблеми і реалізація нових 
парадигм вимагають створення мультидисциплінарних команд фахівців, що 
володіють  ключовими компетенціями  світового рівня  з широкого  спектру 
напрямків, а не тільки в рамках традиційних інженерних дисциплін. 

Саме оновлення методології та змісту інженерної освіти на основі тен‐
денцій і підходів сучасного наукоємного інжинірингу та інноваційної еконо‐
міки знань необхідно відзначити в якості головних умов переходу до інно‐
ваційної  інженерної  освіти.  Порівняння  кращих  вітчизняних  і  зарубіжних 
освітніх програм, кращих практик (інженерна підготовка через виконання на 
старших  курсах  реальних НДР  на  замовлення  промислових  підприємств  і 
ін.). Інтеграція сучасних досягнень науки і техніки, передових промислових 
технологій, результатів виконаних НДР, а також ідей і підходів світових ліде‐
рів в зміст курсів і практикумів ‐ все це повинно сприяти розвитку інновацій‐
ної інженерної освіти. 

Міждисциплінарні дослідження виступають фундаментальною науко‐
вою основою технологій. Інформаційно‐комунікаційні технології, наукоємні 
комп'ютерні  технології  на  основі  результатів  багаторічних  між‐,  мульти‐  і 
трансдисциплінарних  досліджень,  нано‐технології,  NBIC‐технології  і  т.д. 
сприяють стрімкому поширенню і проникненню нових між‐ і мультидисци‐
плінарних знань в нові області, міжгалузевий трансфер передових «інваріа‐
нтних» технологій. Саме тому вони є «конкурентними перевагами завтраш‐
нього дня». Їх широке впровадження дозволить забезпечити інноваційний 
розвиток високотехнологічних підприємств української економіки. 

Інноваційну інженерну діяльність (ІІД) характеризують:  

 посилення творчого характеру діяльності (вміння творчо вирішувати 
професійні завдання, непересічно мислити, швидко орієнтуватися у великих 
обсягах інформації в умовах обмеженого часу);  
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 інтеграція  інженерних  функцій  і  видів  діяльності  (ефективне  поєд‐
нання різнобічних інженерних функцій: винахідництва, конструювання, про‐
ектування, організації виробництва та ін.);  

 ефективна міжпрофесійна комунікація  (готовність до ефективної ро‐
боти в команді з представниками інших професій і галузей виробництва);  

 орієнтація на потреби ринку (прагнення безперервно підвищувати як‐
ість товарів і послуг, їх конкурентоспроможність, відповідність вимогам ри‐
нку).  

Відмінними рисами ІІД є не тільки новизна в постановці цілей і завдань, 
глибока змістовність і здатність свідомо змінювати і розвивати себе, робити 
внесок в професію, а й розробка нових концепцій змісту діяльності, педаго‐
гічних  технологій,  оригінальність  застосування  раніше  відомих  і  викорис‐
тання нових методів вирішення педагогічних і інженерних задач. Інженер‐
ній діяльності властиві як технологічні, так і соціальні суперечності. 

У структурі інноваційної діяльності інженера зазвичай виділяють струк‐
турні та функціональні компоненти, критерії і рівні. 

До структурних компонентів належать: мотиваційний, креативний, тех‐
нологічний і рефлексивний. 

Функціональні компоненти включають: особистісно‐мотиваційну пере‐
робка технічних проектів; прийняття рішень про використання та/або роз‐
робку матеріалів, нових методів, нових технологій; формування цілей і зага‐
льноконцептуальних  підходів;  планування  етапів  експериментальної  ро‐
боти;  прогнозування  труднощів,  протиріч,  проблем,  впровадження  нових 
матеріалів, методів, технологій у виробництво; корекцію і оцінку інновацій‐
ної діяльності). 

Критеріями виступають: творча сприйнятливість до інженерних іннова‐
цій, творча активність, методологічна і технологічна готовність до введення 
нововведень, професійна культура. 

Рівні: репродуктивний, евристичний і креативний. 
Відомі різні типології інженерної діяльності:  
- лінійний інженер, організуючий роботу первинного трудового колек‐

тиву і ефективно екслуатуючий сучасне обладнання;  
- інженер‐технолог, здатний забезпечити освоєння високих наукоєм‐

них технологій та їх впровадження у виробництво;  
- інженер по трансферу, здатний забезпечити трансфер наукових ідей 

в технологію, організувати виробництво товарів і послуг на їх основі;  
- системний  інженер,  який  є  носієм  цілісної  інженерної  діяльності, 

здатний до творчої роботи на всіх етапах життєвого циклу створення систем 
– від дослідження  і конструювання до розробки технології, виготовлення, 
доведення до споживача і забезпечення експлуатації;  
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- соціотехнічний інженер, який бере участь в розробці нової техніки і 
технологій, в формуванні техносфери та виробничого середовища з ураху‐
ванням соціально‐гуманістичних, екологічних, психологічних, етичних  і ес‐
тетичних аспектів. 

Зазвичай виділяють три кваліфікаційні рівні підготовки інженера:  
1)  початковий,  що  грунтується  на  словесному,  наочному  і  практич‐

ному методах навчання, які формують у майбутнього інженера базову сис‐
тему знань, яка закріплюється шляхом практичних занять, виробничих прак‐
тик, курсових і лабораторних робіт;  

2) прикладний, передбачає активне і творче застосування отриманих в 
період навчання знань для вирішення завдань в напрямках інженерної дія‐
льності, пов'язаних з виробництвом та наданням послуг;  

3) продуктивний, досягається інженером, який в процесі розробки но‐
вих технічних об'єктів здатний вирішувати складні проблемні завдання на 
винахідницькому  рівні,  при  цьому  створення  принципово  нових  систем, 
приладів і машин на сучасному рівні дуже часто вимагає виходу за межі тра‐
диційних науково‐технічних напрямків.  

З усього різноманіття вимог до інженерів взагалі і до інноваційних ін‐
женерів особливо основними слід вважати розвинений механізм прийняття 
технічних рішень на винахідницькому рівні, здатність знаходити необхідну 
інформацію та самообучатися. Саме ці якості є базовими для продуктивної 
трудової і творчої діяльності інженера в якості виконавця. 

Можна сказати, що інноваційний інженер ‐ це інженер продуктивного 
кваліфікаційного  рівня,  що  володіє  сформованим  механізмом  прийняття 
інноваційних рішень у відповідних галузях науки, техніки і технологій. Базою 
цього рівня кваліфікації є перш за все достатній рівень освіти в галузі точних 
наук і спеціальних дисциплін, володіння необхідними для роботи комп'юте‐
рними технологіями, програмами і методами проектування, знання і вико‐
ристання в роботі методів пошуку інформації, системного інжинірингу та ме‐
тодів активізації творчого мислення. Акцент на практичному використанні 
отриманих  знань  вже  в  процесі  навчання майбутнього  інженера,  а  також 
вдосконалення системи післядипломної освіти вимагають серйозних змін в 
програмах і методах підготовки інженерів взагалі і інноваційних інженерів 
особливо. 

В умовах зростаючого розриву між вимогами до випускників  і якістю 
освіти  серед  світових  тенденцій  розвитку  інженерної  освіти  можна  виді‐
лити: фундаменталізацію та інформатизацію; технологізації і практико‐оріє‐
нтованість; універсалізацію і підготовку фахівців широкого профілю; еколо‐
гізацію  і  гармонізацію відносин з природою;  гуманізацію та орієнтацію на 
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потреби людини; посилення економічної та правової підготовки; управлін‐
ську та психолого‐педагогічну підготовку. 

До трендів, які обумовлюють зміну вимог до компетенцій, можна від‐
нести:  

- становлення суспільства знань (посилення наукової складової, дослід‐
ницькі навички; володіння широким спектром ключових компетенцій, гото‐
вність до навчання протягом усього життя і до зміни власних професійних 
установок);  

- зростання техногенних факторів в житті людства, що ведуть до ризику 
мегакатастроф (володіння технологіями комплексної експертизи, що інтег‐
рують техніко‐технологічну, екологічну, соціально‐гуманітарну оцінку інже‐
нерних проектів);  

- стрімкий  розвиток  і  ускладнення  наукомістких  технологій,  форму‐
вання технонауки (здатність розуміти характер нових комплексних наукових 
мегапроблем і передбачати можливі наслідки їх розвитку та ризики для су‐
часного суспільства);  

- збільшення  частки  міждисциплінарних  і  інтегральних  досліджень, 
взаємопроникнення  фундаментальних  і  прикладних  досліджень,  виник‐
нення нових напрямків на стику наук (здатність вирішувати комплексні за‐
вдання в традиційних, суміжних і нових областях, виходити на нові паради‐
гми інженерної діяльності, володіння творчим мисленням);  

- поява нових глобальних інформаційних парадигм, виникнення на цій 
основі транснаціональних корпорацій  (участь в роботі міждисциплінарних 
команд,  що  вимагає  інтелектуального  діапазону,  володіння  ключовими 
компетенціями світового рівня  з широкого  спектру напрямків науки  і  тех‐
ніки, володіння іноземними мовами, розуміння цінності своєї та інших куль‐
тур);  

- вдосконалення інформаційних технологій, що впливають на самоор‐
ганізацію психічних і когнітивних процесів, які відповідають за здатність під‐
тримувати  особистісну  цілісність  та  ідентичність  (здатність  передбачати 
слабо  контрольовані  наслідки  впровадження  досягнень  генної  інженерії, 
що змінює життєві баланси природного середовища проживання людини і 
природи самої людини).  

В сучасних умовах необхідний комплексний підхід до формування ін‐
женерних компетенцій, що базується на різних підходах і технологіях. 

В даний час навчання в процесі роботи над певними проектами (прое‐
ктне навчання) стає провідним способом підготовки кадрів. За чотири‐шість 
років навчання студент бере участь в декількох реальних проектах і отримує 
значущі результати в ході вирішення конкретних завдань з промисловості. 
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Проекти виконуються спільно студентами старших курсів, аспірантами, ви‐
кладачами та представниками академічних інститутів або промислових під‐
приємств. Нові підходи в інженерній освіті дозволяють зосередитися на ана‐
лізі, дослідженні та вирішенні будь‐якої конкретної проблеми, що стає відп‐
равною точкою в процесі навчання. Проблема для дослідження максима‐
льно мотивує студентів усвідомлено отримувати знання, необхідні для її ви‐
рішення, а міждисциплінарний підхід до навчання привчає студентів само‐
стійно «добувати» знання з різних наукових областей, групувати їх і концен‐
трувати, поміщаючи в контекст конкретного завдання. Інженер в конкурен‐
тоспроможній  команді  співробітників повинен вміти  ставити  і  вирішувати 
завдання різного рівня складності,  пов'язані  з розробкою виробів,  систем 
або послуг, їх фінансуванням і подальшою реалізацією. Для цього, спираю‐
чись на широку наукову культуру, він повинен володіти всім спектром знань 
‐ від природнонаукових, технічних, економічних наук до соціальних і гума‐
нітарних дисциплін. Сучасний інженер ‐ це і професіонал, що володіє ком‐
петенціями світового рівня,  і організатор,  і координатор,  і менеджер ком‐
плексних науково‐технічних проектів. 

Інтеграція  зазначених  підходів  з  урахуванням  специфіки  предметної 
області,  особливостей  освітнього  процесу,  застосовуваних  наукомістких 
інновацій, а також задоволення вимог роботодавців до якості підготовки ін‐
женерів  допоможуть  досягти  кращих  результатів  в  процесі  формування 
ключових  компетенцій фахівців  інженерної  сфери.  Інноваційний  інженер‐
ний проектний підхід, що інтегрує зазначені методи, ‐ це ключ до практич‐
ного вирішення комплексних завдань промисловості. Викладачі, аспіранти і 
студенти в рамках міждисциплінарних команд на базі наукових і  інженер‐
них шкіл можуть спільно виконувати міждисциплінарні дослідження із за‐
стосуванням сучасних технологій і наукомісткого високотехнологічного об‐
ладнання. Задовольнити реальні потреби роботодавців в компетентних фа‐
хівцях  дозволить  реалізація  багаторівневого  компетентнісного  підходу  на 
основі  принципу «від  вузькоспеціалізованих  кваліфікацій  до  компетенцій 
світового рівня» з орієнтацією на вирішення актуальних наукоємних завдань 
в  промисловості.  Широке  впровадження  методології  управління  повним 
життєвим циклом складних технологічних і технічних систем дозволить зба‐
гатити  інженерну підготовку,  зробивши  її  комплексною.  В останні десяти‐
ліття підвищуються вимоги до цілісності, універсальності і широті підготовки 
інженера, який виявляється одночасно в ролі вченого, технічного експерта і 
керівника підприємства. 

Висновок. Таким чином, актуальними виявляються основні положення 
концепції  інженерної  освіти,  розробленої  багато років  тому:  фундамента‐
льне знання є знанням соціально‐культурним; теоретичне природознавство 
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являє собою основу конструктивної діяльності людини (інженерне проекту‐
вання); технічний об'єкт «живе» за законами соціуму; професія інженера ‐ 
професія елітарного характеру. Сьогодні нам належить намітити вектор по‐
дальшого розвитку. ДДМА позиціонує себе як академічний центр техноло‐
гічного розвитку північного регіону Донбасу. Точками зростання ми вважа‐
ємо міждисциплінарність, комерціалізацію знань, створення системи тран‐
сферу технологій та інкубатор стартапів і техностартеров. 
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