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Організатор конференції: 

кафедра ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

  

 

21 лютого 2023 року, початок о 1000 

09.50 – 09.55 – реєстрація учасників 
 

Керівник – завідувач кафедри інформаційних систем та технологій, 
к.т.н., доцент Юрій Уткін 

Секретар – координатор практики  к.т.н., доцент Лариса Дегтярьова 

  

Учасники конференції: 

Вакуленко Юлія Валентинівна –  к.с.-г.н., доцент, керівник Навчально-

наукового інституту комунікаційних та інноваційних освітніх технологій, доцент 

кафедри інформаційних систем та технологій; 

викладачі кафедри інформаційних систем та технологій: 

Копішинська Олена – кандидат ф.-м. наук, доцент, професор кафедри 

інформаційних систем та технологій, гарант освітньо-професійної  програми 

«Інформаційні управляючі системи»; 

Уткін Юрій – к.т.н., доцент, завідувач кафедри  інформаційних систем та 

технологій; 

Поночовний Юрій –  д.т.н., професор, професор кафедри інформаційних систем 

та технологій; 

Одарущенко Олег –  д.т.н., професор, професор кафедри інформаційних систем 

та технологій; 

Протас Надія –  к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем та 

технологій; 

Слюсарь Ігор –  к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем та 

технологій; 

Одарущенко Олена –  к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем та 

технологій; 

Слюсар Вадим – д.т.н, професор, Заслужений діяч науки і техніки України. 

здобувачі вищої освіти спеціальності  «Інформаційні системи та технології» 

освітньо-професійної  програми «Інформаційні управляючі системи». 

 

Розміщення матеріалів конференції заплановано на сайті кафедри 

інформаційних систем та технологій. 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Доповідь – 7 хв. 

Виступ – 3 хв. 
 

1. ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Вакуленко Юлія Валентинівна –  к.с.-г.н., доцент, керівник Навчально-наукового 

інституту комунікаційних та інноваційних освітніх технологій, доцент кафедри 

інформаційних систем та технологій 

2. ДОПОВІДІ СТУДЕНТІВ 
 

1. Багрій Максим, 

здобувач вищої освіти СВО Бакалавр, спеціальність 126 Інформаційні 

системи та технології 

Науковий керівник: к. ф.-м. н., доцент Олена Копішинська  

ДОСЛІДЖЕННЯ БІБЛІОТЕКИ ВЕБ-ПРОГРАМУВАННЯ ELIX 

2. Олійник Богдан,  

здобувач вищої освіти СВО Бакалавр, спеціальність 126 Інформаційні 

системи та технології 

Науковий керівник – д.т.н., професор Юрій Поночовний 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТБАНКУ 

3. Влох Тарас, 

здобувач вищої освіти СВО Бакалавр, спеціальність 126 Інформаційні 

системи та технології  

Науковий керівник – к. ф.-м. н., доцент Олена Копішинська 

СУЧАСНІ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ВЕБРОЗРОБКИ 

4. Богомольний Олександр,  

здобувач СВО Бакалавр, ОПП Інформаційні управляючі системи, 
спеціальність 126 Інформаційні системи та технології 

Науковий керівник – к. ф.-м. н., доцент Олена Копішинська 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ FIGMA ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ САЙТІВ 

5. РУДЬ Максим, 

здобувач вищої освіти СВО Бакалавр, спеціальність 126 Інформаційні 

системи та технології 
Науковий керівник – к.т.н., доцент Мирослав Рябий 

ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІА ДЛЯ ВЕБ-САЙТУ. 

ТЕХНОЛОГІЇ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ОФОРМЛЕННЯ САЙТІВ. 

6. Власенко Єгор, 

здобувач вищої освіти СВО Бакалавр, спеціальність 126 Інформаційні 

системи та технології 
Науковий керівник – д.т.н., професор Вадим Слюсар 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТРАНСПОРТУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ 

МЕРЕЖІ 
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3. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ: 

Копішинська Олена, к. ф.-м. н., доцент, професор кафедри інформаційних систем 

та технологій, гарант освітньо-професійної  програми «Інформаційні управляючі 

системи» 

Дегтярьова Лариса, координатор виробничої практики спеціальності Інформаційні 

системи та технології  

 

 


