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ННІ ЕКОНОМІКИ 
Назва запланованого 

заходу Коротка суть заходу Дата, місце проведення Цільова 
аудиторія 

Контактна 
особа 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 
Презентація результатів 
наукових досліджень: 

можливості Microsoft Office 
Power Point і Microsoft Office 

Visio 

Використання можливостей Microsoft 
Office Power Point і Microsoft Office Visio 

для презентації результатів наукових 
досліджень на конференціях, круглих 

столах тощо 

20.05.2022 
12.45 

Через платформу ZOOM 

Здобувачі 
вищої освіти 
(гр. ФК-201) 

д.е.н., доц. 
Шишкіна О.В. 

Кафедра бухгалтерського обліку оподаткування і аудиту 
Онлайн-квест “ 

Лабіринтами науки” 
Науково-пізнавальна вікторина для 

здобувачів вищої освіти 
18.05.2022 
14.50-16.10 

ЗВО, 1 рік 
навчання 

к.е.н., доц. 
Гнедіна К. В. 

Міжнародній круглій стіл 
“Сучасні методи аналізу 

даних” 

Круглій стіл 17.05.2022 
15.00-17.00 

ЗВО, кафедра 
обліку, 

оподаткування 
та аудиту 

к.е.н., доц. 
 М.Є. Юрченко  

Круглий стіл “Сплата 
податків під час воєнного 

стану” 

Круглій стіл 20.05.2022 
15.00-17.00 

ЗВО, кафедра 
обліку, 

оподаткування 
та аудиту 

д.е.н., доц. 
О.Ю.Акименко  

 

Кафедрa маркетингу, PR-технологій та логістики 
Гостьова лекцiя проф. 

Сандала (Норвегiя) 
“Independent science in the 
conditions of uncertainty: 

opportunities of Fil. Dr. J.-U. 
Sandal Institute” 

Гостьова лекцiя для ЗВО та НПП вiд проф. 
Сандала на тему ролi науки в добу 

невизначеностi. Презeнтацiя актуальних 
можливостей спiвпрацi з Iнститутом. 

20.05.2022 
10.00 

Google Meet 
https://meet.google.com/myo-wyks-bqs 

 

ЗВО та НПП 
(запрошуютьcя 

всi бажаючi) 

к.н.держ.упр. 
А.В.Вербицька  

Участь в UKRAINIAN 
DIGITAL FORUM 4.5.0 

Форум для маркетологів, підприємців та 
digital-спеціалістів, які шукають можливості 
адаптувати бізнес до нових реалій економіки 

та хочуть вийти на міжнародні ринки. 

21.05.2022 
Youtube трансляцiя 

ЗВО та НПП 
спецiальностi 

Маркетинг 

к.н.держ.упр. 
А.В.Вербицька  

Кафедра філософії і суспільних наук 
Науково-практичний семінар 

«Актуальні проблеми 
сучасної політичної 

філософії» 

Кафедра філософії і суспільних наук НУ 
«Чернігівська політехніка» спільно з 

кафедрою філософських і політичних наук 
Черкаського державного технологічного 

університету 

18.05.2022 , 13.00  
ZOOM-конференція 

https://zoom.us/j/3072624680?pwd=amQxU2
psV2VWeWh5ZnhWTmRRYnpNQT09  
ID: 307 262 4680, Passcode: 2VBqGq 

ЗВО та НПП к.філос.н. доц. 
Шакун Н.В. 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки 
Вплив війни на довкілля: 

виклики та можливості для 
науки 

Семінар щодо актуальної тематики наукових 
досліджень під час військових дій та 

усунення їх наслідків 

17.05.2022 
11.00-12.00 

ZOOM-конференція 
 

ЗВО та НПП 
інституту 
економіки 

д.е.н., проф. 
Дерій Ж.В. 

https://meet.google.com/myo-wyks-bqs
https://zoom.us/j/3072624680?pwd=amQxU2psV2VWeWh5ZnhWTmRRYnpNQT09
https://zoom.us/j/3072624680?pwd=amQxU2psV2VWeWh5ZnhWTmRRYnpNQT09
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ННІ БІЗНЕСУ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ТУРИЗМУ 
 

Назва запланованого заходу Коротка суть заходу Дата , час, місце проведення Цільова 
аудиторія Контактна особа 

Кафедра іноземної філології 
Науково-методичний семінар 
“Навчання іноземної мови в 
сучасних реаліях: інтеграція 
формальної, неформальної та 

інформальної освіти”. 
(Кафедра іноземної філології) 

Обговорення та обмін досвідом 
щодо форм, підходів, ресурсів, 

способів, методів навчання 
іноземної мови в сучасних реаліях. 

18.05.2022, 14:00 
Zoom:https://us04web .zoom.us 

/j/74159826779?pwd=RSWfJNCzWc
TiSBaSOvfA65Ii9MLEBi.1 

Ідентифікатор конференції: 
741 5982 6779; Код доступу: 7igF0s 

НПП кафедри 
іноземної 

філології та НПП 
інших закладів 
вищої освіти 

к.пед.н., доц. 
Гагіна Н.В. 
0932786079 

Кафедра аграрних технологій та лісового господарства 
Круглий стіл "Інновації у 

агрономії 2021-2022" 
Ознайомитися з новими розробками 
у галузі агрономії, проаналізувати  
ефективність їх впровадження та 

визначити можливість використання 
у науково-дослідницькій роботі. 

17.05.2022, 15:00 PM Київ 
https://us02web.zoom.us/j/87344061
155?pwd=R01ndUNrQWg4OEZVRk

Q2MEZmUGpvZz09 
Идентификатор конференции: 873 
4406 1155. Код доступа: 5P8Hg4 

Викладачі, 
здобувачі вищої 

освіти, працівники 
аграрного сектору 

к.с.-г.н,  
Шевченко Л.А. 

(к.е.н. 
 Кудряшова  К.М.) 

0507383543 

Круглий стіл «Інновації в лісовій 
галузі» 

Ознайомитися з новими розробками 
у галузі лісового господарства, 
проаналізувати  ефективність їх 

впровадження та визначити 
можливість використання у науково-

дослідницькій роботі. 

 19 травня 2022, 13:00 PM Київ 
Підключитися до конференції oom 
https://us02web.zoom.us/j/82916169663?pwd=
Vm5nblFkaUtVUnFHUGRQRmlCdTVLUT09 

Ідентифікатор конференції: 829 
1616 9663.Код доступу: 505722  

Викладачі, 
здобувачі вищої 

освіти 

к.е.н.  
Кудряшова К.М. 

0507383543 

Кафедра управління персоналом та бізнес-технологій 
Загострення проблем водної 

безпеки в Україні під впливом 
сучасних викликів 

Науковий вебінар 16.05.2022 
Онлайн 

Викладачі, 
здобувачі вищої 

освіти 

Ремньова Л.М. 
0634641031 

«Вплив війни на ринок праці та 
управління бізнесом» 

Круглий стіл 17.05.2022, 13:10 
онлайн ZOOM 

Ідентифікатор:984 993 4846 
Код доступу: 9Btwv2 

Викладачі, 
здобувачі вищої 

освіти 

к.е.н., проф. 
Ремньова Л.М. 

0634641031 

Кафедра туризму 
«Особливості страхового захисту 

в умовах воєнного стану» 
Міні-круглий стіл 16 травня 2022 року, 11.25 

онлайн ZOOM, 
Ідентифікатор:4085888085,  

Пароль: 111 

Здобувачі вищої 
освіти 

спеціальності 
«Туризм», всі 

зацікавлені особи 

д.е.н., проф. 
Гонта О.І. 

+380505476099 

«Перспективи розвитку 
туристичної сфери під час та 

після війни» 

Засідання наукового гуртка кафедри 
туризму ННІ БПТ 

20 травня 2022 року, 09.40 
ZOOM, Ідентифікатор: 

81303357235;  
Пароль: відсутній 

Здобувачі вищої 
освіти 

спеціальності 
«Туризм», всі 

зацікавлені особи 

к.е.н., доц. 
Зеленська О.О. 
+380937445711 

д.е.н., проф.  
Роговий А.В. 

+380506338469 

https://us02web.zoom.us/j/87344061155?pwd=R01ndUNrQWg4OEZVRkQ2MEZmUGpvZz09
https://us02web.zoom.us/j/87344061155?pwd=R01ndUNrQWg4OEZVRkQ2MEZmUGpvZz09
https://us02web.zoom.us/j/87344061155?pwd=R01ndUNrQWg4OEZVRkQ2MEZmUGpvZz09
https://us02web.zoom.us/j/82916169663?pwd=Vm5nblFkaUtVUnFHUGRQRmlCdTVLUT09
https://us02web.zoom.us/j/82916169663?pwd=Vm5nblFkaUtVUnFHUGRQRmlCdTVLUT09
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ННІ ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Назва запланованого заходу Коротка суть заходу Дата проведення Цільова 
аудиторія Контактна особа 

Юридичний факультет 
Науково-практичний семінар "Актуальні 

проблеми правового регулювання 
соціального захисту внутрішньо 

переміщених осіб в умовах воєнного стану" 
за участі Володимира Бобруйка - директора 
Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги; 

Наталії Костишин - директорки 
Червоноградського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

Обговорення питань, 
пов’язаних із   особливостями  

змісту соціального захисту 
внутрішньо переміщених осіб 

в умовах воєнного стану 

18.05.2022,  
 о 15.00 

онлайн ZOOM 
https://zoom.us/j/96852115937?pwd= 

c1dnM3k3WFdmbl 
JaMzZNUWIzSHJLZz09 

Ідентификатор конференції: 968 
5211 5937 

Код доступу: tQ4pCV 
 

НПП 
юридичного 
факультету 

к.ю.н. 
Литвиненко В.М. 

066 3008359 

Кафедра соціальної роботи 
Лекція норвезького професора Baard 
Borch Michalsen на тему: “Rhetoric: 

How to plan and conduct a written or an 
oral presentation” 

В рамках діяльності наукового 
гуртка кафедри соціальної роботи 

НУ «Чернігівська політехніка» 
організовано проведення лекції 
норвезьким професором Baard 

Borch Michalsen, associate professor 
at UiT The Arctic University of 
Norway and Nord University на 

тему: “Rhetoric: How to plan and 
conduct a written or an oral 

presentation” 

18.05.2022, 15.00 
Посилання на захід на 

платформі Microsoft Teams: 
https://team s.microsoft.com /l/meetup-
join/19%3aa2d1ab5 b3b814 929a44d2b 

0e7da  be7b2%40thr 
ead.tacv2/16521918895 19? context=%7b% 

22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-
a175-43367185b3f7%22%  2c%22Oid% 2 

2 %3a%2208611e6b-4b2e-4d58-b035-
25cc8528bf01%22%7d 

Здобувачі вищої 
освіти та науково-

педагогічні 
працівники 
факультету 
соціальних 
технологій, 

оздоровлення та 
реабілітації 

д.е.н., проф. 
Ревко А.М. 

Кафедра креативних індустрій та соціальних інновацій 
Круглий стіл  

«Гібридні протистояння в умовах 
конвенційної війни» 

Співорганізатори: кафедра 
маркетингу ННІ Економіки. 

 

Дискусія, дистанційно з 
використанням Zoom. 

. 

16.05.2022, 15.00 
Дискусія, дистанційно з 
використанням Zoom. 

Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/96653121221 

?pwd=cEJiTC9 
seWRkRFAwcVFrSEF2Qk80UT09 

Meeting ID: 966 5312 1221 
Passcode: 976932 

 

Здобувачі вищої 
освіти, викладачі та 

науковці, 
представники 
громадських 
організацій, 

представники медіа 

к.філос.н., доц. 
 Ємець Н.А. 

(093)971 33 57, 
yemets2014@gmail.com 

Кафедра фізичної реабілітації 
Обговорення складних і актуальних 
питань у професійній сфері, обміну 

досвідом та творчих ініціатив  

Круглий стіл 17.05.2022, 13.00 
Посилання на захід на платформі 

Zoom: 
https://us04web.zoom.us/j/79372 
288970?pwd=OILZE7cFzEL6iN-

Hks6SZ6XGxMpU4o.1 
Meeting ID: 793 7228 8970 

Passcode: 2pRX9j 

Здобувачі вищої 
освіти кафедри 

фізичної 
реабілітації та 

НПП 

к.пед.н.,доц. 
Черняков В.В. 

0975364238 

https://zoom.us/j/96852115937?pwd=%20c1dnM3k3WFdmbl%20JaMzZNUWIzSHJLZz09
https://zoom.us/j/96852115937?pwd=%20c1dnM3k3WFdmbl%20JaMzZNUWIzSHJLZz09
https://zoom.us/j/96852115937?pwd=%20c1dnM3k3WFdmbl%20JaMzZNUWIzSHJLZz09
https://zoom.us/j/96653121221%20?pwd=cEJiTC9%20seWRkRFAwcVFrSEF2Qk80UT09
https://zoom.us/j/96653121221%20?pwd=cEJiTC9%20seWRkRFAwcVFrSEF2Qk80UT09
https://zoom.us/j/96653121221%20?pwd=cEJiTC9%20seWRkRFAwcVFrSEF2Qk80UT09
mailto:yemets2014@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/79372%20288970?pwd=OILZE7cFzEL6iN-Hks6SZ6XGxMpU4o.1
https://us04web.zoom.us/j/79372%20288970?pwd=OILZE7cFzEL6iN-Hks6SZ6XGxMpU4o.1
https://us04web.zoom.us/j/79372%20288970?pwd=OILZE7cFzEL6iN-Hks6SZ6XGxMpU4o.1
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ННІ МЕНЕДЖМЕНТУ, ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТОРГІВЛІ 
 

Назва запланованого заходу Коротка суть заходу Дата, місце проведення Цільова 
аудиторія 

Контактна 
особа 

Круглий стіл  
«Особливості наукової діяльності 
здобувачів вищої освіти в період 

війни» 

Ознайомлення цільової 
аудиторії з основними 
напрямами наукової 

діяльності та її 
особливостями в період 

війни 

16.05.2022 
14.00 

Zoom https://zoom.us/j/4879904 
525?pwd=MTlNR 

VdQenlPaUZRbldvM3IxZWlQQT09 
Ідентифікатор конференції:  

487 990 4525 
Код доступа: 2Q7aZm 

Здобувачі  
вищої освіти 

д.е.н., доц. 
Попело О.В. 
к.е.н., доц. 

Самійленко Г.М. 

Тайм-менеджмент.  
Методи управління часовим 

ресурсом 
 

Планування, націлене на 
досягнення цілей з 

мінімальною витратою 
часу та максимальною 

ефективністю. 
Ознайомлення здобувачів з 

особливостями  
розстановки пріоритетів, 

фокусуванням на 
важливому та 

структуризації. 

17.05.2022 
17.00 

Zoom https://us05web.zoom. 
us/j/5963143735?pwd=dHcxNzJ 

YOEZieVhvTG02YTlSR0tKdz09 
Ідентифікатор конференції: 

596 314 3735 
Код доступу: 8h30gw 

 

Здобувачі  
вищої освіти 

к.е.н.   
Трейтяк О.В. 

Науковий онлайн-диспут  
«Публічна влада та бізнес: 
співробітництво в умовах 

військового стану» 

Обговорення проблем, 
пов’язаних із розвитком 

підприємництва в умовах 
військового стану, надання 

взаємодопомоги 
суб’єктами 

підприємництва та 
органами публічної влади з 

метою подолання 
соціально-економічної 

кризи 

16.05.2022 
13.10-14.30 Zoom 

 

Здобувачі  
вищої освіти, 
викладачі, 

представники 
бізнесу м. 
Чернігова 

д.е.н., проф. 
Косач І.А. 

 
  

https://zoom.us/j/4879904%20525?pwd=MTlNR
https://zoom.us/j/4879904%20525?pwd=MTlNR
https://us05web.zoom/
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ННІ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТРАНСПОРТУ 
Назва запланованого заходу Коротка суть заходу Дата, місце проведення Цільова 

аудиторія Контактна особа 

Засідання Громадської 
організації «Індустріальний 

кластер Чернігівської області 

Обговорення стану ураження та 
перспектив відновлення виробництва у 

Чернігівській області 

16.05.2022 
Підключитися до конференції 
Zoom: https://us05web.zoom.us 
/j/89433523419? pwd=NEp6Sn 

B5REt2VlViS 3BjcnROc Xh2dz09 
Ідентифікатор конференціи: 894 

3352 3419,  
Код доступу: s8GQYy 

Члени ГО, 
запрошені 

представники 
виробничих 
компаній, 
викладачі, 
студенти 

Директор ННІ МІТТ 
д.т.н., проф. 
Цибуля С.Д. 
0504656189 

stcibula@gmail.com 

Кафедра автомобільного транспорту та галузевого машинобудування 
Особливості наукової 

діяльності у військовий час 
для досягнення максимальної 

користі і допомоги 
цивільному населенню та 

військовим України 

Дискусія Дистанційно з 
використанням Zoom. 

 
 

Здобувачі 
вищої освіти, 
викладачі та 

науковці 

к.т.н., доцент 
Литвин О.О. 

Кафедра технологій зварювання та будівництва 
Семінар «Відродження» Обмін думками, щодо відновлення 

пошкоджених будинків та створення 
комфортного житла для вимушених 

переселенців 

20.05.2022, Zoom  
https:// zoom.us/j/962 

0724288?pwd 
=K1lKY3pTUERsL0  

ZJQ0Zr cDlk   YlZldz09 
Ідентифікатор конференції: 
962 072 4288, Код доступу: 
6zBWqq 

Здобувачі, 
викладачі, 
науковці, 

будівельники, 
проектанти 

к.т.н., доцент кафедри 
ТЗБ Корзаченко М.М., 

0638769833 
korzachenko_87@stu.cn.ua 

ННІ  ЕЛЕКТРОННИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Назва запланованого заходу Коротка суть заходу Дата, місце проведення Цільова 

аудиторія Контактна особа 

Вебінар: «Введення у світ 
наукових досліджень через гру» 

Проходження квесту 
командами. 

 Гра дозволить налагодити 
спілкування  

та заохотити здобувачів 
вищої освіти до наукового 

мислення. 
Планується створення 
кількох команд в тому 

числі і команди викладачів 

17.05.2022, 15:00 
Он-лайн. Група Teams 

https://teams.microsoft.com/l/team/  
19%3ahWlqtnANAzKaFxyf5Wf1tnm-

5vykhfknN6lb7yq4gXM1%40threa 
d.tacv2/conversations?groupId=cfeaa48e-

dfbb-4b63-85bd-
e3c2b6f29c98&tenantId=33c7147e-

9374-4a05-a175-43367185b3f7 

Здобувачі вищої 
освіти та 
викладачі 

д.т.н., доц. 
Дорош М.С. 

 

https://us0/
https://www.stu.cn.ua/staticpages/structura/
https://teams.microsoft.com/l/team/%20%2019%3ahWlqtnANAzKaFxyf5Wf1tnm-5vykhfknN6lb7yq4gXM1%40threa%20d.tacv2/conversations?groupId=cfeaa48e-dfbb-4b63-85bd-e3c2b6f29c98&tenantId=33c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7
https://teams.microsoft.com/l/team/%20%2019%3ahWlqtnANAzKaFxyf5Wf1tnm-5vykhfknN6lb7yq4gXM1%40threa%20d.tacv2/conversations?groupId=cfeaa48e-dfbb-4b63-85bd-e3c2b6f29c98&tenantId=33c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7
https://teams.microsoft.com/l/team/%20%2019%3ahWlqtnANAzKaFxyf5Wf1tnm-5vykhfknN6lb7yq4gXM1%40threa%20d.tacv2/conversations?groupId=cfeaa48e-dfbb-4b63-85bd-e3c2b6f29c98&tenantId=33c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7
https://teams.microsoft.com/l/team/%20%2019%3ahWlqtnANAzKaFxyf5Wf1tnm-5vykhfknN6lb7yq4gXM1%40threa%20d.tacv2/conversations?groupId=cfeaa48e-dfbb-4b63-85bd-e3c2b6f29c98&tenantId=33c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7
https://teams.microsoft.com/l/team/%20%2019%3ahWlqtnANAzKaFxyf5Wf1tnm-5vykhfknN6lb7yq4gXM1%40threa%20d.tacv2/conversations?groupId=cfeaa48e-dfbb-4b63-85bd-e3c2b6f29c98&tenantId=33c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7
https://teams.microsoft.com/l/team/%20%2019%3ahWlqtnANAzKaFxyf5Wf1tnm-5vykhfknN6lb7yq4gXM1%40threa%20d.tacv2/conversations?groupId=cfeaa48e-dfbb-4b63-85bd-e3c2b6f29c98&tenantId=33c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7
https://teams.microsoft.com/l/team/%20%2019%3ahWlqtnANAzKaFxyf5Wf1tnm-5vykhfknN6lb7yq4gXM1%40threa%20d.tacv2/conversations?groupId=cfeaa48e-dfbb-4b63-85bd-e3c2b6f29c98&tenantId=33c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7
https://teams.microsoft.com/l/team/%20%2019%3ahWlqtnANAzKaFxyf5Wf1tnm-5vykhfknN6lb7yq4gXM1%40threa%20d.tacv2/conversations?groupId=cfeaa48e-dfbb-4b63-85bd-e3c2b6f29c98&tenantId=33c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7
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ННІ АРХІТЕКТУРИ, ДИЗАЙНУ ТА ГЕОДЕЗІЇ 
 

Назва запланованого заходу Коротка суть заходу Дата , час, місце проведення Цільова 
аудиторія Контактна особа 

Кафедра архітектури та дизайну середовища 
Семінар-дискусія "Художні 

засоби авангардних течій 
початку ХХ ст. Актуальність їх 

застосування у дизайні 
середовища в період 

післявоєнного відновлення 
України" 

Дискусія, дистанційно з 
використанням Zoom. 

 

16.05.2022 11.25 
Підключитись до конференції Zoom 

 
https://us02web.zoom.us/j/9934780966?pwd=NF

J6QWltY0ZiaU12Qkp3NDhaVW96UT09 
 

Ідентифікатор конференції: 993 478 0966 
Код доступу CHe2022 

Викладачі, 
здобувачі ВО, 
всі бажаючі 

Олена Іванівна 
Пономаревська 

olenaponomarevska@gmail.
com 

 

Круглий стіл "Актуальні 
проблеми будівництва, 

архітектури та дизайну у 
післявоєнний період " 

Дискусія, дистанційно з 
використанням Zoom. 

 

18.05.2022 11.25 
Підключитись до конференції Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/9934780966?pwd=NFJ6QW
ltY0ZiaU12Qkp3NDhaVW96UT09 

Ідентифікатор конференції 993 478 0966 
Код доступу CHe2022 

Викладачі, 
здобувачі ВО, 
всі бажаючі 

Олена Іванівна 
Пономаревська 

olenaponomarevska@gmail.
com 

 
Круглий стіл "Проблеми 
відродження історико-

архітектурної спадщини" 
Чернігівського регіону" 

Обговорення стану ураження та 
перспектив відновлення історико-

архітектурних пам'яток 
Чернігівщини 

19.05.2022 11.25 
Zoom 

 

Викладачі, 
здобувачі ВО, 
всі бажаючі 

К.т.н., доц. 
Сергій Володимирович 

Завацький 
s.zavatski@gmail.com 

Кафедра  геодезії, картографії та землеустрою 
Геоінформаційна система 

вулично-дорожньої мережі міст 
"RoTra_GIS" 

Презентація можливостей 
геоінформаційної системи 

вулично-дорожньої мережі міст 
"RoTra_GIS" для рішення задач 

планування міської 
інфраструктури у післявоєнний 

період 

20.05.2022 
Через платформу ZOOM 

Здобувачі 
вищої освіти 
спеціальності  
"Геодезія та 
землеустрій"  

к.т.н., доц.  
Корнієнко І.В. 

Круглий стіл «Розробка методів 
геодезичного забезпечення 
випробувань озброєння та 

військової техніки з 
використанням супутникових 

систем і аерофотограмметричних 
технологій» 

 

Ознайомлення цільової аудиторії з 
основними проблемами 

застосування безпілотних 
літальних апаратів та геодезичних 

методів для забезпечення 
випробувань озброєння та 

військової техніки в післявоєнний 
період. Обговорення можливих 

напрямків їх  використання 

18.05.2022 
13-00 

Через платформу ZOOM 
544 470 2351 пароль 968650  

Професорськ
о-

викладацький 
склад та ЗВО 

ННІ АДГ  

к.т.н., проф. Терещук О.І. 
olexter1957@gmail.com  

 

  

https://us02web.zoom.us/j/9934780966?pwd=NFJ6QWltY0ZiaU12Qkp3NDhaVW96UT09
https://us02web.zoom.us/j/9934780966?pwd=NFJ6QWltY0ZiaU12Qkp3NDhaVW96UT09
mailto:olenaponomarevska@gmail.com
mailto:olenaponomarevska@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/9934780966?pwd=NFJ6QWltY0ZiaU12Qkp
https://us02web.zoom.us/j/9934780966?pwd=NFJ6QWltY0ZiaU12Qkp
mailto:olenaponomarevska@gmail.com
mailto:olenaponomarevska@gmail.com
mailto:s.zavatski@gmail.com
mailto:olexter1957@gmail.com
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РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ 
 
 

Назва запланованого заходу Коротка суть заходу 
Дата , час, 

місце 
проведення 

Цільова аудиторія Контактна особа 

Проблеми та перспективи розвитку науки України в умовах воєнного стану: погляд молоді 
https://us04web.zoom.us/j/4149212962?pwd=TkovVThJYTNGTTg2cTZISTNhMzh3Zz09 

Ідентифікатор конференції: 414 921 2962 
Код доступу: 1YinNR 

Академічна доброчесність в 
університеті 

Ознайомлення з базовими 
принципами академічної 

доброчесності, що діють в 
університеті 

18.05.2022 
13:00 
Zoom 

Молоді вчені НУ 
«Чернігівська 
політехніка» 

Попело Ольга 
Володимирівна, 

д.е.н., доцент, доцент 
кафедри менеджменту та 

державної служби 
Грантова діяльність університету: 

принципи й етапи підготовки 
заявки 

Ознайомлення учасників з 
інформацією про грантову 

діяльність ЗВО, способи пошуку 
грантів, типові особливості й 

основні етапи підготовки 
грантових заявок. 

18.05.2022 
13:00 
Zoom 

Молоді вчені НУ 
«Чернігівська 
політехніка» 

Холявко Наталія Іванівна, 
д.е.н., доцент, професор 

кафедри фінансів, 
банківської справи та 

страхування 

Огляд міжнародних програм 
підтримки молодих вчених 

України в умовах військового 
стану 

Ознайомлення з можливостями 
отримання підтримки наукових 
досліджень та розвитку свого 

наукового потенціалу в умовах 
воєнного стану в Україні 

18.05.2022 
13:00 
Zoom 

Молоді вчені НУ 
«Чернігівська 
політехніка» 

Сакун Олександра 
Сергіївна, 

д.е.н., доцент, доцент 
кафедри бухгалтерського 
обліку, оподаткування та 

аудиту 
Наукова підтримка Польщі для 

молодих учених України 
Ознайомлення з можливостями 

безкоштовної публікації у 
польському наукометричному 
виданні та участі у проєкті з 

підтримки українського 
наукового потенціалу 

18.05.2022 
13:00 
Zoom 

Молоді вчені НУ 
«Чернігівська 
політехніка» 

Ревко Альона Миколаївна, 
д.е.н., доцент, професор 

кафедри соціальної роботи 

Наукометричні бази даних та 
пошукові системи 

Ознайомлення з сучасними 
міжнародними наукометричними 

базами та пошуковими 
системами 

18.05.2022 
13:00 
Zoom 

Молоді вчені НУ 
«Чернігівська 
політехніка» 

Степенко Сергій 
Анатолійович, 

к.т.н., доцент, провідний 
науковий співробітник 
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