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ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ»

ПОРЯДОК РОБОТИ
20 березня 2020 року

Київський університет імені Бориса Грінченка

Час  
проведення

Назва  
заходу

Посилання  
на онлайн-платформу  

проведення

Пленарне засідання конференції

09.45–10.00

Під’єднання учасників 
пленарного засідання  

до системи  
онлайн-вебінарів  
і веб-конференцій  

Cisco Webex Meetings

https://kubg.webex.com/ 
kubg-ru/j.php?MTID= 

m14f8d3dc574ce85a65c68518
611c2720

Номер наради (код доступу): 
160 848 349 

Пароль: ntKJBn3ei37
10.00–11.30 Онлайн-доповіді спікерів 

пленарного засідання

Конкурс наукових проєктів за напрямами:
«Наука та освіта:  

утвердження академічної доброчесності та наукової етики»,
«Наука та культура:  

збереження історико-культурної спадщини»

13.45–14.00

Під’єднання учасників 
Конкурсу наукових  

проєктів до системи 
онлайн-вебінарів  
і веб-конференцій  

Cisco Webex Meetings 

https://kubg.webex.com/ 
kubg-ru/j.php?MTID= 

m7a98eebd3326752b02a84a4
b0d0fefb9 

Номер наради (код доступу):  
849 154 569

Пароль: gW83FQNRmE2

14.00–16.30 Презентація проєктів

16.30–17.00 Оголошення  
результатів конкурсу
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Час  
проведення

Назва  
заходу

Посилання  
на онлайн-платформу  

проведення

Конкурс наукових проєктів за напрямами: 
«Наука та розвиток громад:  

соціальні проєкти з науковою ідеєю»,
«Наука та ІТ: інформаційна безпека в умовах становлення  

мережевого суспільства»

13.45–14.00

Під’єднання учасників 
Конкурсу наукових  

проєктів до системи 
онлайн-вебінарів  
і веб-конференцій  

Cisco Webex Meetings 

https://kubg.webex.com/kubg-
ru/j.php?MTID= 

m9b1a0a5b296c88105403 
debc31a30178

Номер наради (код доступу):  
848 810 058

Пароль: Qa3Fy3WCn82

14.00–16.30 Презентація проєктів

16.30–17.00 Оголошення результатів 
конкурсу

РЕГЛАМЕНТ 

Доповіді на пленарному засіданні — до 15 хв.

Запитання та обговорення доповідей — до 5 хв.

Презентація наукових проєктів — до 7 хв.

Обговорення наукових проєктів — до 5 хв.
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

10.00–11.30

Модератори: 

Ольга Мусіяченко, голова Наукового товариства студентів, аспіран-
тів, докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бо-
риса Грінченка, викладачка циклової комісії суспільних дисциплін  
і правознавства Університетського коледжу Київського університету 
імені Бориса Грінченка;
Аліна Гілевич, заступниця голови Наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського університету 
імені Бориса Грінченка, викладачка кафедри східних мов і перекладу 
Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка.

ВСТУПНЕ СЛОВО

Наталія Віннікова, проректорка з наукової роботи Київського 
університету імені Бориса Грінченка, докторка філологічних наук, 
доцентка

ДОПОВІДІ

Зростання рівня наукової грамотності  
через популяризацію науки
Василь Пріц, голова Наукового товариства студентів та аспірантів 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 
викладач циклової комісії природничих дисциплін Університетсько-
го коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка, спів-
засновник науково-популярного проєкту “PopSciUa”
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Сучасні інформаційні загрози:  
гуманітарні, цифрові, психологічні
Олександр Курбан, доцент кафедри реклами та зв’язків з громад-
ськістю Інституту журналістики Київського університету імені Бо-
риса Грінченка, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Не лекціями єдиними:  
як складні історичні теми робити популярними 
Аліна Карбан, координаторка культурного напряму освітньої плат-
форми «Експертний Корпус», спеціалістка відділу популяризаційної 
роботи Управління популяризаційно-просвітницької роботи Укра-
їнського інституту національної пам’яті, кандидатка філологічних 
наук;
Тетяна Швидченко, засновниця освітньої платформи «Експертний 
Корпус», старша наукова співробітниця відділу історичних студій 
Науково-дослідного інституту українознавства, кандидатка історич-
них наук

Соціальний стартап: від ідеї до чіткого плану дій 
Валерія Мосієнко, тренерка Української Соціальної Академії 

Проєкт «Бюро театралізованих екскурсій:  
від натхнення до реалізації» 
Ольга Мусіяченко, голова Наукового товариства студентів, аспіран-
тів, докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бо-
риса Грінченка, викладачка циклової комісії суспільних дисциплін  
і правознавства Університетського коледжу Київського університету 
імені Бориса Грінченка;
Дарина Кучережко, Владислава Ільченко, Анастасія Гулько, сту-
дентки ІІІ  курсу спеціальності «Журналістика (Видавнича справа  
та редагування)» Інституту журналістики Київського університету 
імені Бориса Грінченка
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КОНКУРС НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ

14.00–16.30

НАПРЯМИ 
«НАУКА ТА ОСВІТА: УТВЕРДЖЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ  ТА НАУКОВОЇ ЕТИКИ»;

«НАУКА ТА КУЛЬТУРА: ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ»

Модератори:

Ольга Мусіяченко, голова Наукового товариства студентів, аспіран-
тів, докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бо-
риса Грінченка, викладачка циклової комісії суспільних дисциплін  
і правознавства Університетського коледжу Київського університету 
імені Бориса Грінченка;
Тетяна Патук, методистка НМЦ досліджень, наукових проектів  
та програм Київського університету імені Бориса Грінченка. 

СКЛАД ЖУРІ
Співголови журі:
Ольга Дудар, доцентка кафедри історичної та громадянської освіти 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського універси-
тету імені Бориса Грінченка, кандидатка історичних наук;
Тетяна Опришко, директорка бібліотеки Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидатка наук із соціальних комунікацій.

Члени журі: 
Ольга Антонова, директорка Всеукраїнського навчально-наукового 
центру шевченкознавства Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидатка філологічних наук; 
Аліна Карбан, координаторка культурного напрямку освітньої плат-
форми «Експертний Корпус», спеціалістка відділу популяризаційної 
роботи Управління популяризаційно-просвітницької роботи Укра-
їнського інституту національної пам’яті, кандидатка філологічних 
наук;
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Ганна Москальчук, аспірантка Інституту філології Київського універ-
ситету імені Бориса Грінченка, експертка з акредитації освітніх про-
грам, виборна представниця до Вченої ради Університету від Науко-
вого товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених;
Дана Сопова, аспірантка Педагогічного інституту Київського універ-
ситету імені Бориса Грінченка, викладачка циклової комісії з педа-
гогічної освіти Університетського коледжу Київського університету 
імені Бориса Грінченка;
Тетяна Швидченко, засновниця освітньої платформи «Експертний 
Корпус», старша наукова співробітниця відділу історичних студій 
Науково-дослідного інституту українознавства, кандидатка історич-
них наук.

НАУКА ТА ОСВІТА: 
УТВЕРДЖЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 ТА НАУКОВОЇ ЕТИКИ

Проєкти:
Скетчі про дотримання академічної доброчесності

Юлія Кулик, Катерина Коляда, студентки ІІ курсу спеціальності «Менедж-
мент (Організація виробництва)» Університетського коледжу Київського 
університету імені Бориса Грінченка; 
Богдан Юр, студент ІІІ курсу спеціальності «Менеджмент (Організація ви-
робництва)» Університетського коледжу Київського університету імені 
Бориса Грінченка

Школа академічної доброчесності (ШАД)
Оксана Шахова, голова Наукового товариства Факультету права та міжна-
родних відносин, студентка IV курсу спеціальності «Міжнародні відноси-
ни, суспільні комунікації та регіональні студії (Країнознавство)» Факуль-
тету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса 
Грінченка;
Діана Любарець, студентка ІІІ курсу спеціальності «Міжнародні відноси-
ни, суспільні комунікації та регіональні студії (Регіональні студії)» Факуль-
тету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса 
Грінченка;
Вікторія Корженівська, студентка ІІ курсу спеціальності «Міжнародні від-
носини, суспільні комунікації та регіональні студії (Регіональні студії)» 
Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені 
Бориса Грінченка
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НАУКА ТА КУЛЬТУРА: 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ  

СПАДЩИНИ

Проєкти:
Інтерактивні екскурсії для учнів початкової школи  
«Історія становлення Києва для нового покоління»

Юлія Гоцюк, Еліза Абисова, студентки ІІ курсу спеціальності «Початкова 
освіта» Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка; 
Анна Куліш, студентка ІІ курсу спеціальності «Дошкільна освіта» Педаго-
гічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Японська просвітницька майстерня
Ніна Джиджора, студентка ІІ курсу спеціальності «Філологія (Мова і літе-
ратура японська)» Інституту філології Київського університету імені Бо-
риса Грінченка

Вдосконалення мовлення: інфографіка для соцмереж
Валентина Майстренко, Дмитро Челишев, Карина Дегтяренко, студенти 
ІІІ  курсу спеціальності «Журналістика (Видавнича справа та редагуван-
ня)» Університетського коледжу Київського університету імені Бориса 
Грінченка

Лексикографічна міждисциплінарна лабораторія
Тамара Мандич, аспірантка І року навчання Факультету української філо-
логії та журналістики Херсонського державного університету; 
Владислав Мороз, студент I курсу Факультету економіки і менеджменту 
Херсонського державного університету;
Михайло Новіков, студент І курсу Факультету комп’ютерних наук, фізики 
та математики Херсонського державного університету

Український аніме-клуб Сенґоку:  
переклад, озвучка, фанфік, косплей

Анасатасія Харчук, Анастасія Грицай, студентки ІІ курсу спеціальності 
«Філологія (Мова і література японська)» Інституту філології Київського 
університету імені Бориса Грінченка
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НАПРЯМИ
«НАУКА ТА РОЗВИТОК ГРОМАД:  

СОЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ З НАУКОВОЮ ІДЕЄЮ»;

«НАУКА ТА ІТ: ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ 
СТАНОВЛЕННЯ МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА»

Модератори:

Ольга Кузьменко, завідувачка НМЦ досліджень, наукових проектів  
та програм Київського університету імені Бориса Грінченка, канди-
датка філософських наук;
Лоліта Спірідонова, секретарка Наукового товариства студентів,  
аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського університету 
імені Бориса Грінченка.

СКЛАД ЖУРІ
Співголови журі:
Дмитро Бодненко, доцент кафедри комп’ютерних наук і математики 
Факультету інформаційних технологій та управління Київського уні-
верситету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук;
Тетяна Лях, завідувачка кафедри соціальної педагогіки та соціаль-
ної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидатка педагогічних наук, доцентка.

Члени журі:
Владислав Білоус, завідувач кабінету кафедри комп’ютерних наук 
і математики Факультету інформаційних технологій та управління 
Київського університету імені Бориса Грінченка, аспірант IV курсу 
спеціальності «ІКТ в освіті»;
Микола Новицький, керівник напряму ІТ інфраструктури EVO.com-
pany, проєкту octopus, співзасновник і директор Товариства з обме-
женою відповідальністю «“Нетбокс”, системна інтеграція і супровід»;
Альона Попова, викладачка кафедри соціальної педагогіки та соці-
альної роботи Інституту людини Київського університету імені Бо-
риса Грінченка, членкиня ради Громадської спілки «Національна мо-
лодіжна рада України», кандидатка педагогічних наук;
Олена Полозок, засновниця соціального підприємництва «Добра  
цукерня», директорка Громадської організації «Ми разом», фунда-
торка школи жестової мови «Вільна школа»;
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Василь Пріц, голова Наукового товариства студентів та аспірантів  
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгомано-
ва, викладач циклової комісії природничих дисциплін Університет-
ського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка, 
співзасновник науково-популярного проєкту “PopSciUa”.

НАУКА ТА РОЗВИТОК ГРОМАД:
СОЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ З НАУКОВОЮ ІДЕЄЮ

Проєкти:
Методика моніторингу психофізіології професійної  
придатності льотного складу цивільної авіації

Катерина Гордієнко, завідувачка навчально-наукової лабораторії, викла-
дачка, аспірантка кафедри авіаційної психології Національного авіаційно-
го університету;
Лілія Бессонова, старша лаборантка навчально-наукової лабораторії ка-
федри авіаційної психології Національного авіаційного університету;
Олександра Середіна, студентка ІІІ курсу спеціальності «Психологія»  
Національного авіаційного університету

Інтерактивні театралізовані екскурсії «Гучні жести»
Ірина Заярнюк, студентка ІІІ курсу спеціальності «Соціальна робота  
(Соціальна педагогіка)» Університетського коледжу Київського універси-
тету імені Бориса Грінченка;
Олексій Тарасенко, Христина Білак, студенти ІІ курсу спеціальності  
«Право» Університетського коледжу Київського університету імені Бориса 
Грінченка

Навчальний курс домедичної допомоги  
«Не бійся врятувати життя»

Вікторія Мельник, студентка III курсу спеціальності «Фізична терапія,  
ерготерапія» Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київсько-
го університету імені Бориса Грінченка

Відчуй мову: курси жестової мови для студентів
Антон Трібє, викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 
Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка;
Вікторія Карпенко, студентка ІІІ курсу спеціальності «Соціальна робота 
(Соціальна педагогіка)» Інституту людини Київського університету імені 
Бориса Грінченка



	 11

Інклюзивний музей Бориса Грінченка
Валерія Свириденко, студентка ІІ курсу спеціальності «Спеціальна освіта 
(Логопедія)» Інституту людини Київського університету імені Бориса Грін-
ченка

НАУКА ТА ІТ:  
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ 

МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА

Проєкти:
Навчальна програма відповідального батьківства  
«Безпечне дитинство: світ цифрових технологій  
і діти раннього віку» 

Марина Науменко, викладачка кафедри дошкільної освіти Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;
Вікторія Бабич, Вікторія Кривченко, Дар’я Мастерук, Оксана Ніколайчук, 
студентки ІІ курсу спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інсти-
туту Київського університету імені Бориса Грінченка

Навчальний курс «Інформаційна безпека з використанням 
безпілотного літального апарата»

Артем Платоненко, доцент кафедри інформаційної та кібернетичної без-
пеки Факультету інформаційних технологій та управління Київського уні-
верситету імені Бориса Грінченка, кандидат технічних наук;
Георгій Олексієнко, студент IV курсу спеціальності «Кібербезпека» Факуль-
тету інформаційних технологій та управління Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидат технічних наук

Навчальний курс «Інформаційна та кібернетична безпека 
в закладі вищої освіти»

Павло Складаний, старший викладач кафедри інформаційної та кіберне-
тичної безпеки Факультету інформаційних технологій та управління Київ-
ського університету імені Бориса Грінченка, кандидат технічних наук

ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ

16.30–17.00
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