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ПРОГРАМА  

VІ Всеукраїнської науково-практичної  

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«ОБ’ЄДНАНІ НАУКОЮ:  

ПЕРСПЕКТИВИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ» 
 

з нагоди Міжнародного дня науки  
 

 

 

 

 

м. Київ 

13-14 листопада 2019 року 
  



13 листопада, середа 

Головний (Червоний) навчальний корпус 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

м. Київ, вул. Володимирська, 60, аудиторія 204 

1330 – 1400 Реєстрація учасників конференції 

1400 – 1415 Відкриття конференції, вітальне слово 

Панельна дискусія 

1415 – 1530 «Перспективи міждисциплінарних досліджень 

в Україні та світі» 

Модератор дискусії: Романюк Альона, медіа-хуліганка, 

редакторка інформаційної кампанії «По той бік новин» 

Учасники дискусії: 

Губеладзе Ірина, к. психол. н., голова Ради молодих вчених НАПН 

України, учасник Vфази проекту «Іноваційний університет і 

лідерство»; 

Захарченко Артем, науковець, письменник, доцент кафедри 

мультимедійних технологій і медіадизайну Інституту журналістики 

КНУ імені Тараса Шевченка, директор з досліджень Центру 

контент-аналізу; 

Зубченко Володимир, заступник генерального директора 

Корпорації «Науковий парк Київський університет імені Тараса 

Шевченка», директор Бізнес-школи КНУ. Лектор курсів з 

інноваційного підприємництва, економіки, ризик-менеджменту, 

data science, статистичних методів, бізнес-моделювання, фінансової 

та актуарної математики, фінансового аналізу; 

Лівінська Олена, мікробіолог, к. біол. н., засновниця інформаційної 

платформи "Мікроб і Я", науковий співробітник Інституту 

мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України; 

Нипорко Олексій, к. біол. н., завідувач кафедрою молекулярної 

біотехнології та біоінформатики Інституту високих технологій 

КНУ імені Тараса Шевченка; 

Підлісна Яна, керівник відділу інтелектуальної власності та 

підтримки винахідництва ДІФКУ; 

Семенова Ксенія, голова Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих вчених НАУ; 

Толстанова Ганна, начальник науково-дослідної частини КНУ 

імені Тараса Шевченка; 

1530 – 1600 Перерва на каву 

Секційні доповіді 

Модератори: Москвіна В.С., Пількевич В.О., Сахарук І.С. 

1600 – 1615 Поляновський Гліб 

Використання сучасних інформаційних систем в освітньому 

просторі 



1615 – 1630 Предко Вікторія  

Психологічні аспекти конструктивної міжетнічної взаємодії 

1630 – 1645 Рилач Наталія  

Інноваційна складова національної безпеки України 

1645 – 1700 Роллер Вікторія  

Кіберзахист об’єктів критичної інфраструктури у системі 

національної безпеки держави 

1700 – 1715 Мехед Андрій  

Фінансова безпека держави як підґрунтя національної безпеки 

України 

1715 – 1730 Кузів Юлія  

Полімерні нанокомпозити для цільової доставки ліків  

1730 – 1745 Кошлякова Тетяна  

Проблеми використання питних підземних вод та здоров’я 

населення  

1745 – 1800 Сахарук Ірина  

Пріоритетні напрями державної політики України в галузі безпеки 

праці та виробничого середовища  

 

 

 

14 листопада, четвер 

Головний (Червоний) навчальний корпус 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

м. Київ, вул. Володимирська, 60, аудиторія 201 

1400 – 1500 Майстер-клас/презентація «Як заявити про себе ГОЛОСНО» 

Під час майстер-класу/презентації ви дізнаєтесь: 

- Чому одних виступаючих слухають затамувавши подих, а під час 

виступу інших засинають; 

- Підготовка до виступу перед аудиторією, способи та методи 

зробити свій виступ успішним; 

- Поради, як побороти хвилювання та навчитись говорити 

впевнено; 

- Як відповідати на питання аудиторії, в тому числі провокативні та 

маніпулятивні; 

- Кілька секретних секретів успіху; 

Ведучий – Зубченко Володимир, заступник генерального 

директора Корпорації «Науковий парк Київський університет імені 

Тараса Шевченка», директор Бізнес-школи КНУ. Лектор курсів з 

інноваційного підприємництва, економіки, ризик-менеджменту, 

data science, статистичних методів, бізнес-моделювання, фінансової 

та актуарної математики, фінансового аналізу; 

 



Секційні доповіді 

Модератори: Кривець О.О.,  Тихонюк О.І., Роллер В.М. 

1500 – 1515 Овсяннікова Вікторія 

Головні вектори реалізації державної політики у сфері соціально-

економічного розвитку національної безпеки й оборони України 

1515 – 1530 Щербань Владислав 

Оптичний зонд на основі нових похідних гетарилацетонітрилів для 

визначення цинку 

1530 – 1600 Перерва на каву 

1600 – 1615 Ларін Дмитро  

Вплив минулого на якість психічного  життя особистості  

1615 – 1630 Лопушняк Едуард 

Соціальні наслідки технологічного прогресу 

1630 – 1645 Носова Олена 

Успіх як штучний конструкт соціальної свідомості 

1645 – 1700 Шевчук Ольга  

Етика застосування штучного інтелекту для виявлення потенційних 

самогубць в соціальних мережах 

1700 – 1715 Кощеєнко Вікторія  

Рециклізації на основі 3-(бензофуран-3-карбоніл)-2Н-хромен -

2-онів та вивчення зміни їх біологічної активності за допомогою 

молекулярного докінгу 

1715 – 1730 Денісієвська Анна  

Суб’єктивна якість сну у студентів 

1730 – 1745 Патракеєв Ярослав 

Дослідження міського острова тепла засобами геоінформаційних 

технологій 

1745 – 1800 Підведення підсумків конференції. 

Нагородження переможців конкурсу «Краща доповідь» 
 


