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15 січня 2020 року 

 

Київ 



 

 

Організатори: 

 

 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації; 

 Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад                      

«Мала академія наук учнівської молоді»; 

 Хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

 

Цільова аудиторія: 

 

Учні 7-11 класів закладів загальної середньої освіти Київської області – члени 

Київського обласного територіального відділення Малої академії наук України; 

педагоги - наукові керівники учнівських науково-дослідницьких робіт у 

науковому відділенні  «Хімії та біології» 

 

Місце проведення:  

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Хімічний факультет 

вул. Володимирська, 60, м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10.30-11.00  

 

Реєстрація учасників. Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка  

(вул. Володимирська, 60, м. Київ) 

  Соловйова Ірина Василівна, методист Київського 

обласного комунального позашкільного навчального 

закладу «Мала академія наук учнівської молоді» 

11.00-11.10 Реалізація ідей STEM-освіти у проєктах Київського обласного 

територіального відділення Малої академія наук учнівської 

молоді України 

  Минзар Світлана Анатоліївна, директор 

Київського обласного комунального позашкільного 

навчального закладу «Мала академія наук учнівської 

молоді» 

11.10-11.30 Актуальні та перспективні напрями наукових досліджень з 

хімії 

  Воловенко Юліан Михайлович, декан хімічного 

факультету КНУ ім. Т. Шевченка, доктор хімічних 

наук, професор 

11.30-11.45 

 

Програми та проєкти міжнародного освітнього партнерства 

хімічного факультету КНУ імені Т.Шевченка 

  Павленко Вадим Олександрович, заступник декана  

з навчальної роботи хімічного факультету КНУ         

ім. Т. Шевченка, кандидат хімічних наук, доцент 

11.45-12.00 Сучасні дослідження в галузі аналітичної хімії 

  Тананайко Оксана Юріївна, доцент кафедри 

аналітичної хімії хімічного факультету КНУ            

ім. Т. Шевченка, кандидат хімічних наук 

12.00-12.15 Спектральний аналіз та його застосування 

  Линник Ростислав Петрович, науковий 

співробітник кафедри аналітичної хімії хімічного 

факультету КНУ ім. Т. Шевченка, кандидат хімічних 

наук 

12.15-12.30 Суть і особливості хроматографічних методів аналізу 

  Левчик Валентина Михайлівна, науковий 

співробітник кафедри аналітичної хімії хімічного 

факультету КНУ ім. Т. Шевченка, кандидат хімічних 

наук 

12.30-12.45 Особливості вирощування кристалів 

  Лелюшок Сергій Олександрович, асистент кафедри 



аналітичної хімії хімічного факультету                

КНУ  ім. Т. Шевченка, кандидат хімічних наук 

12.45-13.30 Ознайомлення зі змістом наукових продуктів науково-

дослідницьких лабораторій: 

 - лабораторії кафедри аналітичної хімії 

 - лабораторії кафедри фізичної хімії 

 - лабораторії кафедри органічної хімії 

13.30-13.45 Екскурсія до наукової бібліотеки хімічного факультету  

14.00 - Від’їзд учасників інтенсив-практикуму з хімії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад 

«Мала академія наук учнівської молоді» 

 

вул. Гризодубової, 84а 

м. Біла Церква Київської області 

09108 

 

man_kyivskaobl@ukr.net 

(04563) 7-20-29 

mailto:man_kyivskaobl@ukr.net

