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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
27 травня 2022 року

Київський університет імені Бориса Грінченка
Час 

проведення
Назва заходу Посилання на онлайн-

платформу
Пленарне засідання конференції

9.45–10.00
Під’єднання учасників 

пленарного засідання до системи 
вебконференцій

Підключення до платформи 
Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/86351796
473?pwd=WHdwclBySG94RjNwM2

g3RVVKNW5pQT09
Ідентифікатор конференції: 

863 5179 6473
Код доступу: 539944 

10.00–11.40

Пленарне засідання конференції

Майстер-класи / вебінари за напрямами роботи конференції

12.00–13.30

Наука та освіта: 
утвердження академічної 

доброчесності та наукової етики 
Майстер-клас «Академічна 

доброчесність: чому це історія 
про Win-Win»

Підключення до платформи 
Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/81972597
654?pwd=Y01EczRVZzFTL3pJZitK

ZEdNK2tUUT09
Ідентифікатор конференції:

819 7259 7654
Код доступу: 208167

Наука та культура: збереження 
та популяризація історико-

культурної спадщини
Вебінар «Фольклористичний 
фронт: дослідження традицій 

професіоналами та аматорами»

Підключення до платформи 
Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/84314876
951?pwd=WjN4QWtjZnVOdVRsaE

ttclZodW04dz09
Ідентифікатор конференції: 

843 1487 6951
Код доступу: 163398 

Наука та розвиток громад: 
соціальні проєкти з науковою 

ідеєю
Майстер-клас «Ефективне 

волонтерство»

Підключення до платформи 
Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/84299403
530?pwd=c0NQNlNwcHRsSmtVbE

NJY29paDBiUT09 
Ідентифікатор конференції: 

842 9940 3530
Код доступу: 562060

Майстер-клас «Дебати, 
або мистецтво переконувати»

Підключення до платформи 
Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/86173549
445?pwd=Z2xQYjdCZjVpUFVRb0N

nczF3K2wydz09 
Ідентифікатор конференції: 

861 7354 9445
Код доступу: 577503

https://us06web.zoom.us/j/86351796473?pwd=WHdwclBySG94RjNwM2g3RVVKNW5pQT09
https://us06web.zoom.us/j/86351796473?pwd=WHdwclBySG94RjNwM2g3RVVKNW5pQT09
https://us06web.zoom.us/j/86351796473?pwd=WHdwclBySG94RjNwM2g3RVVKNW5pQT09
https://us06web.zoom.us/j/81972597654?pwd=Y01EczRVZzFTL3pJZitKZEdNK2tUUT09
https://us06web.zoom.us/j/81972597654?pwd=Y01EczRVZzFTL3pJZitKZEdNK2tUUT09
https://us06web.zoom.us/j/81972597654?pwd=Y01EczRVZzFTL3pJZitKZEdNK2tUUT09
https://us06web.zoom.us/j/84314876951?pwd=WjN4QWtjZnVOdVRsaEttclZodW04dz09
https://us06web.zoom.us/j/84314876951?pwd=WjN4QWtjZnVOdVRsaEttclZodW04dz09
https://us06web.zoom.us/j/84314876951?pwd=WjN4QWtjZnVOdVRsaEttclZodW04dz09
https://us06web.zoom.us/j/84299403530?pwd=c0NQNlNwcHRsSmtVbENJY29paDBiUT09
https://us06web.zoom.us/j/84299403530?pwd=c0NQNlNwcHRsSmtVbENJY29paDBiUT09
https://us06web.zoom.us/j/84299403530?pwd=c0NQNlNwcHRsSmtVbENJY29paDBiUT09
https://us06web.zoom.us/j/86173549445?pwd=Z2xQYjdCZjVpUFVRb0NnczF3K2wydz09
https://us06web.zoom.us/j/86173549445?pwd=Z2xQYjdCZjVpUFVRb0NnczF3K2wydz09
https://us06web.zoom.us/j/86173549445?pwd=Z2xQYjdCZjVpUFVRb0NnczF3K2wydz09
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Конкурс наукових проєктів за напрямом 
«Наука та освіта: утвердження академічної доброчесності та наукової етики»

13.45–14.00 Під’єднання учасників конкурсу 
наукових проєктів до системи 

вебконференцій

Підключення до платформи 
Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/88409316
101?pwd=ejJaeXBzVzZGcU5zZE95

My8vR2tkZz09 
Ідентифікатор конференції: 

884 0931 6101
Код доступу: 593689

14.00–16.30 Презентація проєктів
16.30–17.00 Оголошення результатів конкурсу, 

закриття конференції

Конкурс наукових проєктів за напрямом 
«Наука та культура: збереження та популяризація історико-культурної спадщини»
13.45–14.00 Під’єднання учасників конкурсу 

наукових проєктів до системи 
вебконференцій

Підключення до платформи 
Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/88512763
996?pwd=NU52NzJsbjUvd3lkRklGa

HpsUy9Xdz09
Ідентифікатор конференції: 

885 1276 3996
Код доступу: 368857

14.00–16.30 Презентація проєктів
16.30–17.00 Оголошення результатів конкурсу, 

закриття конференції

Конкурс наукових проєктів за напрямом 
«Наука та розвиток громад: соціальні проєкти з науковою ідеєю»

13.45–14.00 Під’єднання учасників конкурсу 
наукових проєктів до системи 

вебконференцій

Підключення до платформи 
Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/8966518
8786?pwd=M096eFNQVjVQVWxE

MW1VUmpHRkREQT09
Ідентифікатор конференції: 

896 6518 8786
Код доступу: 579768

14.00–16.30 Презентація проєктів
16.30–17.00 Оголошення результатів конкурсу, 

закриття конференції

Регламент:
доповіді на пленарному засіданні — до 15 хв, 
представлення успішних практик — до 10 хв,

запитання та обговорення доповідей — до 5 хв, 
презентація наукових проєктів — до 7 хв,
обговорення наукових проєктів — до 5 хв.

https://us06web.zoom.us/j/88409316101?pwd=ejJaeXBzVzZGcU5zZE95My8vR2tkZz09
https://us06web.zoom.us/j/88409316101?pwd=ejJaeXBzVzZGcU5zZE95My8vR2tkZz09
https://us06web.zoom.us/j/88409316101?pwd=ejJaeXBzVzZGcU5zZE95My8vR2tkZz09
https://us06web.zoom.us/j/88512763996?pwd=NU52NzJsbjUvd3lkRklGaHpsUy9Xdz09
https://us06web.zoom.us/j/88512763996?pwd=NU52NzJsbjUvd3lkRklGaHpsUy9Xdz09
https://us06web.zoom.us/j/88512763996?pwd=NU52NzJsbjUvd3lkRklGaHpsUy9Xdz09
https://us06web.zoom.us/j/89665188786?pwd=M096eFNQVjVQVWxEMW1VUmpHRkREQT09
https://us06web.zoom.us/j/89665188786?pwd=M096eFNQVjVQVWxEMW1VUmpHRkREQT09
https://us06web.zoom.us/j/89665188786?pwd=M096eFNQVjVQVWxEMW1VUmpHRkREQT09


4  

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

10.00–11.40

Модератори:
Ольга Мусіяченко, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бориса 
Грінченка, заступниця декана з науково-педагогічної та соціально-
гуманітарної роботи Факультету здоров’я, фізичного виховання 
і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Ніна Джиджора, заступниця голови Наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського універси-
тету імені Бориса Грінченка, студентка IV  курсу освітньої про-
грами «Японська філологія» Інституту філології Київського уні-
верситету імені Бориса Грінченка

В С Т У П Н Е  С Л О В О

Наталія Віннікова, проректорка з наукової роботи Київського універ-
ситету імені Бориса Грінченка, докторка філологічних наук, про-
фесорка

Д О П О В І Д І

Бренд науковця: виклики в умовах війни
Анастасія Сімахова, перша заступниця голови Ради молодих учених 

при Міністерстві освіти і науки України, професорка кафедри біз-
нес-аналітики та цифрової економіки Національного авіаційного 
університету, докторка економічних наук, доцентка

Практичний вимір боротьби з плагіатом
Світлана Чуканова, координаторка Американської бібліотеки 

імені Віктора Китастого Національного університету «Києво-
Могилянська академія», членкиня Research Data Alliance, канди-
датка педагогічних наук
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Популяризація та збереження традиційної культури: 
кейси воєнного часу
Софія та Степан Андрущенки, дослідники традиційної культури, учас-

ники гурту «Щука-Риба»

Програма соціально-психологічної підтримки осіб, 
які постраждали від збройного конфлікту, 
в територіальній громаді міста Києва: досвід реалізації
Олена Файдюк, аспірантка IІI  року навчання спеціальності 231 

Соціальна робота, завідувачка кабінетом кафедри соціальної 
педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського 
університету імені Бориса Грінченка; 

Аліна Дуля, викладачка кафедри соціальної педагогіки та соціальної 
роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса 
Грінченка

МАЙСТЕР-КЛАСИ / ВЕБІНАРИ

12.00–13.30

МАЙСТЕР-КЛАС
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: 
ЧОМУ ЦЕ ІСТОРІЯ ПРО WIN-WIN

Про майстер-клас: 
учасники заходу дізнаються про те, що спільного між академічною 
доброчесністю, музикою та кіно, чому студенти списують, як репу-
тацію публічних людей може зруйнувати плагіат, і на завершення 
отримають практичні поради, як «прокачати» свої скіли щодо 
дотримання принципів академічної доброчесності у професійній 
діяльності.

Цільова аудиторія:
студенти, магістранти, аспіранти, докторанти, молоді вчені та усі 
шанувальники академічної доброчесності.
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Спікерка:
Юлія Воробей, експертка Офісу доброчесності Національного агентства 

з питань запобігання корупції

ВЕБІНАР
ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИЙ ФРОНТ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ 

ПРОФЕСІОНАЛАМИ ТА АМАТОРАМИ

Про вебінар: 
учасники заходу ознайомляться із поняттям «фольклор», отрима-
ють практичні поради від відомої фольклористки щодо того, як роз-
пізнавати, фіксувати та зберігати народну творчість, а також дізна-
ються, як створити родинний архів фольклору.

Цільова аудиторія:
студенти, магістранти, аспіранти, докторанти, молоді та досвідчені 
вчені, які цікавляться збереженням культурної спадщини.

Спікерка: 
Наталія Хоменко, асистентка кафедри фольклористики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, дослідниця 
фольклору та викладачка традиційного співу, кандидатка філоло-
гічних наук

МАЙСТЕР-КЛАС
ЕФЕКТИВНЕ ВОЛОНТЕРСТВО 

Про майстер-клас:
учасники заходу дізнаються про різні напрями волонтерської діяль-
ності, отримають поради, як стати волонтером і робити ефективні, 
корисні та приємні справи.

Цільова аудиторія:
студенти, магістранти, аспіранти, докторанти, молоді вчені та усі 
бажаючі долучитися до волонтерської діяльності.

Спікерка: 
Євгенія Таліновська, кураторка фандрайзингових проєктів Міжнарод-

ного благодійного фонду «Кожен Може», спів засновниця 



 7

волонтерської ініціативи «Зграя», що виникла під час Майдану 
і  працювала в активну фазу АТО, а сьогодні реагує на гострі соці-
альні виклики, допомагає військовим та цивільному населенню

МАЙСТЕР-КЛАС
ДЕБАТИ, АБО МИСТЕЦТВО ПЕРЕКОНУВАТИ

Про майстер-клас:
на заході учасники потренують навички ведення переговорів, засво-
ять технологію дебатів, яка дає змогу формувати аргументацію своєї 
думки коротко та чітко.

Цільова аудиторія:
студенти, магістранти, аспіранти, докторанти, молоді вчені.

Тренер:
Антон Євтушок, виконувач обов’язків президента Федерації дебатів 

України, член Атестаційної комісії дебатних суддів, тренер з аргу-
ментації, комунікацій та переговорних технік

КОНКУРСИ НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ 

14.00–16.30

НАУКА ТА ОСВІТА: 
УТВЕРДЖЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

ТА НАУКОВОЇ ЕТИКИ

Модераторка:
Тетяна Патук, методистка науково-методичного центру дослі-

джень, наукових проєктів та програм Київського університету 
імені  Бориса Грінченка
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СКЛАД ЖУРІ

Голова журі:
Тетяна Опришко, директорка бібліотеки Київського університету 

іме ні Бориса Грінченка, кандидатка наук із соціальних комунікацій 

Члени журі:
Дана Сопова, викладачка циклової комісії з педагогічної освіти, член-

киня Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів 
і молодих вчених Фахового коледжу «Універсум» Київського уні-
верситету імені Бориса Грінченка, докторка філософії;

Анна Павельєва, доцентка кафедри германської філології та пере-
кладу, голова Ради молодих учених Гуманітарного факультету 
Націо нального університету «Полтавська політехніка імені 
Юрія Кондратюка», членкиня Експертної ради молодих учених 
Міністерства освіти і науки України, кандидатка філологічних наук

Н А У К О В І  П Р О Є К Т И 

Інстаграм-блог «Академічна доброчесність — 
запорука якісної освіти» 
Анна Патинок, студентка IV курсу спеціальності 013 Початкова освіта 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка;

Юлія Васько, Анастасія Яременко, Оксана Луцюк, Ольга Оголь, сту-
дентки ІІ курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

“Fifty Shades of Copycat”: серія заходів, спрямованих на змен-
шення випадків порушень академічної доброчесності 
Катерина Бровко, старша викладачка кафедри іноземних мов і методик 

їх навчання Педагогічного інституту Київського університету 
імені Бориса Грінченка, докторка філософії;

Альона Слюнько, студентка І курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка
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Інфографіка «Академічна доброчесність 
у системі вищої освіти України»
Марія Даценко, аспірантка ІІ року навчання спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки Педагогічного інституту, викладачка кафе-
дри музикознавства та музичної освіти Інституту мистецтв 
Київського університету імені Бориса Грінченка

Візуальна реклама «Від академічної доброчесності 
до професійного успіху в Київському університеті 
імені Бориса Грінченка»
Анастасія Рудницька, аспірантка І  року навчання спеціальності  011 

Освітні, педагогічні науки Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка

Програма просвітницьких заходів «Музика без плагіату»
Крістіна Хлонь, студентка ІІ  курсу спеціальності 025 Музичне мисте-

цтво Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради 
«Академія мистецтв імені Павла Чубинського»;

Антон Голінко, студент ІІ курсу спеціальності 025 Музичне мистецтво 
Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради 
«Академія мистецтв імені Павла Чубинського»;

Констянтин Бузенко, студент І курсу спеціальності 025 Музичне мис-
тецтво Комунального закладу вищої освіти Київської обласної 
ради «Академія мистецтв імені Павла Чубинського»

НАУКА ТА КУЛЬТУРА: ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ 
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Модераторка: 
Ольга Мусіяченко, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бориса 
Грінченка, заступниця декана з науково-педагогічної та соціально-
гуманітарної роботи Факультету здоров’я, фізичного виховання 
і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка
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СКЛАД ЖУРІ 

Голова журі: 
Ольга Дудар, доцентка кафедри історичної та громадянської освіти 

Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського універ-
ситету імені Бориса Грінченка, кандидатка історичних наук

Члени журі:
Тамара Мандич, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих учених Херсонського державного універ-
ситету, викладачка кафедри української і слов’янської філології 
та журналістики;

Руслан Куцик, старший викладач кафедри історії України Історико-
філософського факультету Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат історичних наук

Н А У К О В І  П Р О Є К Т И

Просвітницький центр вивчення спадщини Павла Чубинського
Карина Петросян, студентка ІІ курсу спеціальності 025 Музичне мисте-

цтво Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради 
«Академія мистецтв імені Павла Чубинського»;

Олександра Неїжко, студентка І курсу спеціальності 025 Музичне мис-
тецтво Комунального закладу вищої освіти Київської обласної 
ради «Академія мистецтв імені Павла Чубинського»;

Дар’я Мещерських, студентка І курсу спеціальності 025 Музичне мисте-
цтво Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради 
«Академія мистецтв імені Павла Чубинського»

Відеоекскурсія в майстерню художньої гарячої емалі 
Іоанна Величко, Галина Сідіченко, студентки ІV курсу спеціальності 023 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставра-
ція Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 
Грінченка
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Інформаційна платформа «Тренуй українською» 
для сприяння розвитку мовної культури фахівців сфери спорту
Олександра Дзюба, студентка ІІ курсу спеціальності 017 Фізична куль-

тура і спорт Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту 
Київського університету імені Бориса Грінченка;

Єлизавета Попович, студентка І курсу спеціальності 017 Фізична куль-
тура і спорт Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту 
Київського університету імені Бориса Грінченка

Школа маленьких дизайнерів українських жіночих прикрас 
«Українська врода»
Яна Євченко, аспірантка I року навчання спеціальності 012 Дошкіль на 

освіта Педагогічного інституту Київського університету 
імені  Бориса Грінченка

Серія туристичних онлайн-заходів 
«Люботинські шляхи князів Святополк-Мирських»
Руслана Кривенкова, старша викладачка кафедри туризму Факультету 

туризму та міжнародних комунікацій Державного вищого 
навчального закладу «Ужгородський національний університет», 
кандидатка наук з державного управління;

Мирослава Яріко, старша викладачка кафедри туристичного бізнесу 
Факультету соціальних комунікацій і музейно-туристичної діяль-
ності Харківської державної академії культури, кандидатка куль-
турології

Серія просвітницьких патріотичних публікацій 
«Матільдина війна. Кубинський портрет української жінки» 
(за мотивами поеми Бориса Грінченка «Матільда Аграманте»)
Марія Кукшина, студентка ІІІ  курсу спеціальності 061 Журналістика 

Інституту журналістики Київського університету імені Бориса 
Грінченка

Інтерактивне перевидання 
першої частини спогадів Олександра Кошиця 
Дарина Кучережко, магістрантка І  року навчання спеціальності  061 

Журналістика Інституту журналістики Київського університету 
імені Бориса Грінченка
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НАУКА ТА РОЗВИТОК ГРОМАД: 
СОЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ З НАУКОВОЮ ІДЕЄЮ

Модераторка: 
Ніна Джиджора, заступниця голови Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського універси-
тету імені Бориса Грінченка, студентка IV  курсу освітньої про-
грами «Японська філологія», Інституту філології Київського уні-
верситету імені Бориса Грінченка

СКЛАД ЖУРІ 

Голова журі:
Тетяна Лях, завідувачка кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидатка педагогічних наук, доцентка

Члени журі:
Альона Попова, старша викладачка кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи Інституту людини Київського університету 
імені Бориса Грінченка, керівниця проєктів в Національному кор-
пусі скаутів Португалії, кандидатка педагогічних наук;

Олена Файдюк, аспірантка IІI  року навчання спеціальності  231 
Соціальна робота, завідувачка кабінетом кафедри соціальної 
педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

Н А У К О В І  П Р О Є К Т И 

Соціальний відеоролик «Не зважай на стереотипи — 
йди за покликом серця»
Лія Жмак, Анна Сокальська, студентки IV курсу спеціальності 012 

Дошкільна освіта Педагогічного інституту Київського універси-
тету імені Бориса Грінченка
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Сайт для профілактики дискримінації і стигматизації 
осіб з психічними розладами «ПСИХО(ЕМ)ПАТІЯ»
Поліна Кулик, Аміна Піонтковська, Ольга Трубенко, студентки III курсу 

спеціальності 231 Соціальна робота Фахового коледжу «Універсум» 
Київського університету імені Бориса Грінченка; 

Марина Репка, викладачка циклової комісії з педагогічної освіти 
Фахового коледжу «Універсум» Київського університету 
імені Бориса Грінченка

Програма тренінгових занять «Віднови себе» 
для студентів Інституту людини Київського університету 
імені Бориса Грінченка
Анастасія Котелевець, аспірантка ІІ року навчання спеціальності 231 

Соціальна робота Інституту людини Київського університету 
імені Бориса Грінченка;

Анастасія Черкасова, аспірантка ІІ  року навчання спеціальності 053 
Психологія Інституту людини Київського університету імені 
Бориса Грінченка

Сайт для попередження суїцидальної поведінки серед українців
Євгенія Слонченко, магістрантка І  року навчання спеціальності 053 

Психологія Інституту людини Київського університету імені 
Бориса Грінченка

Факультативні заняття з дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківського піклування, 
які є випускниками інтернатних установ
Михайло Кобець, студент ІІ  курсу спеціальності 231 Соціальна 

робота Інституту людини Київського університету імені Бориса 
Грінченка

Серія просвітницьких заходів 
для створення безпечного середовища 
в Ольгопільській об’єднаній територіальній громаді «Молодь в дії»
Анастасія Котелевець, аспірантка ІІ року навчання спеціальності 231 

Соціальна робота Інституту людини Київського університету 
імені Бориса Грінченка;



Яна Мартинюк, аспірантка І року навчання спеціальності 231 Соціальна 
робота Інституту людини Київського університету імені Бориса 
Грінченка

Онлайн-школа життєстійкої молоді
Тетяна Харьківська, аспірантка І  року навчання спеціальності 231 

Соціальна робота Інституту людини Київського університету 
імені Бориса Грінченка

ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСІВ, 
ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

16.30–17.00

Програма підготовлена в Науково-методичному центрі видавничої діяльності 
Київського університету імені Бориса Грінченка

© Київський університет імені Бориса Грінченка, 2022

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

.kubg.edu.ua www
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