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Робота конференції проходить за 

наступними секціями: 
 

1. Нові наукомісткі технології виробництва 
матеріалів, виробів широкого вжитку та 

спеціального призначення: 

1.1.  Технологія та конструювання швейних виробів 

1.2. Ергономіка і проектування одягу 

1.3. Конструювання виробів із шкіри 

1.4. Технологія виробів зі шкіри 

1.5. Технологія та дизайн тканин і трикотажу 

1.6. Матеріалознавство та технологія текстильних виробництв 

1.7. Художнє моделювання костюма 

1.8. Текстильний дизайн, дизайн виробів з текстилю, фотовідеодизайн 

1.9. Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів 

1.10. Технологія полімерів і композиційних матеріалів 

1.11. Технологія хімічних волокон і опоряджувального виробництва 

1.12. Прогресивні хімічні та електрохімічні технології і матеріали 

1.13. Промислова фармація 

 

2. Мехатроніка, комп’ютерні системи, метрологія та 

інноваційні технології в машинобудуванні: 

2.1. Електропобутова техніка 

2.2. Електротехніка та електроніка 

2.3. Інформаційні технології проектування 

2.4. Автоматизація та комп'ютерні системи 

2.5. Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 

2.6. Якість, стандартизація та сертифікація 

2.7. Прикладна механіка та машини 

2.8. Фізика 

2.9. Вища математика 

 

3. Ресурсозбереження та охорона навколишнього 

середовища: 

3.1. Технологія обробки шкіри та хутра 

3.2. Техногенна безпека та тепломасообмінні процеси 

  



4. Економічні та соціально-політичні проблеми 

активізації інноваційної діяльності підприємств 

України:  

4.1. Економіка підприємства 

4.2. Організаційні та методичні аспекти бухгалтерського обліку і аудиту 

інноваційної діяльності підприємств України  

4.3. Менеджмент 

4.4. Менеджмент організацій та адміністрування 

4.5. Економічна теорія 

4.6. Менеджмент сфери послуг 

4.7. Маркетинг 

4.8. Економічна кібернетика 

4.9. Управління фінансово-економічною безпекою 

4.10. Фінанси і кредит 

4.11. Філософські науки 

4.12. Соціологія, політологія, право 

4.13. Українознавство 

4.14. Іноземні мови 

4.15. Педагогіка та психологія, мова та культура 

 

5. Міжнародні та національні стандарти в сфері 
технологій та дизайну: 

5.1. Публічно-правові стандарти в сфері технологій та дизайну 

5.2. Приватно-правові стандарти в сфері технологій та дизайну 

 

 

 

 

 

Вітаємо учасників ХV Всеукраїнської наукової конференції 

молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному 

етапі» у стінах Київського національного університету 

технологій та дизайну. 

Організатори конференції сподіваються, що наукова діяльність 

учасників буде підґрунтям високої кваліфікації фахівців різних галузей 

промисловості та економіки 

 

 

  



Оргкомітет 
 
Грищенко І.М. - ректор КНУТД, член- кореспондент НАПН України, 

д.е.н., професор, голова оргкомітету; 

Каплун В.В. - проректор з наукової та інноваційної роботи, 

професор, заступник голови оргкомітету; 

Ізовіт В.А. - президент-Голова правління Асоціації підприємств 

легкої  промисловості України (за згодою); 

Баула О.П. - декан факультету ХБТ, доцент; 

Власюк Т.М. - директор ННІСТН, доцент; 

Зенкін М.А. - декан факультету МКТ, професор; 

Зубкова Л.І. - декан факультету ТСМ, професор; 

Колосніченко М.В. - декан факультету дизайну, професор; 

Натрошвілі С.Г. - декан факультету РІІТ, доцент; 

Хмелевська Л.П. - директор Київського коледжу КНУТД; 

Хоменко О.В. - декан факультету ЕБ, доцент; 

Єрмоленко І.В. - голова наукового товариства студентів та аспірантів, 

фахівець сектору по роботі з обдарованою 

студентською молоддю, відповідальний секретар 

оргкомітету; 

Івасенко М.В. - голова наукового комітету наукового товариства 

студентів та аспірантів, доцент; 

Сокотун Ж.В. - голова інформаційно-організаційного комітету 

наукового товариства студентів та аспірантів; 

Овчаренко О.В. - голова комітету зовнішніх зв’язків наукового 

товариства студентів та аспірантів; 

Кожушко Р.Ю. - голова студентського профкому, доцент; 

Красиловський В. - голова студентського самоврядування 

 

  



П Р О Г Р А М А 

 

Місце проведення: 

Київський національний університет технологій та дизайну 

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корп.1, 4 поверх, актова зала 
 

28 квітня 2016 року 
 

9.00 – 10-20 Реєстрація учасників Конференції, ознайомлення з 

виставкою наукових та творчих робіт молодих учених та 

студентів 

 

10-30 – 11.00 Офіційне відкриття конференції, привітання учасників та 

гостей конференції 

 

Вітальне слово: 

 

Грищенко Іван Михайлович – ректор Київського 

національного університету технологій та 

дизайну 

Ізовіт Тетяна Леонідівна - віце-президент Асоціації 

«Укрлегпром» / виконавчий директор 

Об'єднання «Укрлегпром» 

Ліщук Віктор Іванович - генеральний директор  

ПАТ «Чинбар» 

 

11-00 – 11.10 Слєпцова Інна - аспірантка факультету хімічних та 

біофармацевтичних технологій Київського 

національного університету технологій та 

дизайну 

«Переробка відходів полімерних матеріалів» 

 

11-10 – 11.20 Залюбовський Марк Геннадійович - аспірант факультету 

мехатроніки та комп’ютерних технологій 

Київського національного університету 

технологій та дизайну 

«Розробка конструкції шліфувальної машини зі складним 

просторовим рухом робочої ємкості» 

 

  



11.20 – 11.30 Фролов Іван Васильович – аспірант факультету дизайну 

Київського національного університету 

технологій та дизайну 

«Розробка бренду в умовах сучасної української Fashion- 

індустрії» 

 

11.30 – 11.40 Шпак Юрій Валентинович – студент факультету 

хімічних та біофармацевтичних технологій 

Київського національного університету 

технологій та дизайну 

«Електропровідні полімерні композити на основі 

вуглецевих матеріалів» 

 

11.40 – 11.50 Завертаний Богдан Сергійович 

Лапа Микола Валерійович – студенти механіко-

технологічного факультету Чернігівського 

національного технологічного університету 

«Дослідження впливу пружності механізму фіксації 

бобін на критичній швидкості бобінотримача» 

 

11.50 – 12.00 Музика Наталія Володимирівна – студентка факультету 

будівництва і дизайну Луцького 

національного технічного університету 

«Дизайн військової форми України: теоретичні аспекти 

проектування» 

 

12.10 – 12.20 Пилипенко Владислав Ігорович - студент факультету 

мехатроніки та комп’ютерних технологій 

Київського національного університету 

технологій та дизайну 

«Розроблення автоматизованої системи управління 

освітленням на світлодіодах для заощадження 

електроенергії в гуртожитках блочного типу» 

 

12.20 – 12.30 Юзюк Ольга Олександрівна – студентка факультету 

технології та дизайну Хмельницького 

національного університету 

«Удосконалення процесу проектування верхнього 

жіночого одягу з рукавом покрою реглан» 

 

 



12.30 – 12.40 Левицька Дарина Русланівна – студентка факультету 

технологій, сервісу та моди Київського 

національного університету технологій та 

дизайну 

«Розробка нового асортименту одягу для шпиталів» 

 

12.40 – 12.50 Вручення дипломів та грамот переможцям 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

напряму «Легка промисловість» 

 

12.50 – 13.00  Підведення підсумків конференції 

 

13.00 – 13.30 Перерва 

 

13.30 – 17.00 Робота в секціях (відповідно до програми) 

 
 

 

29 квітня 2016 року 
 

13.00 – 17-00 Робота в секціях (відповідно до програми) 

 
 

 

 

 

 

 

Організаційний комітет висловлює щиру подяку всім 
доповідачам та учасникам конференції! 
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