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Вітаємо учасників  

Міжнародного наукового Симпозіума молодих 

вчених, аспірантів та студентів 

«Регіональний Сателітний Студентський 

Симпозіум Міжнародного Електрохімічного 

Товариства (МЕТ) з Електрохімії – Перший 

Регіональний Студентський Симпозіум МЕТ в 

Україні» 

 (ISE Satellite Student Regional Symposium on 

Electrochemistry – 1st ISE Regional Student 

Meeting in Ukraine) 

який проходить у рамках святкування  

Дня науки в Україні 

 
Бажаємо  Вам наукового натхнення, прагнення 

проявляти свої здібності  

і ніколи не зупинятися на досягнутому! 

Нехай попереду чекають цінні наукові відкриття!   



Члени міжнародного наукового комітету 
 

Програмний комітет: 
 

Грищенко І.М. - ректор КНУТД, чл.-кор. АПН України, д.е.н., 

професор - співголова програмного комітету; 

Кошечко В.Г. - віце-президент НАН України, директор 

Інституту фізичної хімії НАН України, академік НАН України, д.х.н. 

- співголова програмного комітету; 

Каплун В.В.  - проректор з наукової та інноваційної діяльності 

КНУТД, д.т.н., професор – заступник голови програмного комітету; 

Баула О.П. - декан факультету хімічних і біофармацевтичних 

технологій КНУТД, к.х.н., доцент - заступник голови наукового 

комітету; 

Барсуков В.З. - завідувач кафедри електрохімічної енергетики 

та хімії КНУТД, д.х.н., професор - заступник голови наукового 

комітету; 

Лінючева О.В. - завідувач кафедри технічної електрохімії 

НТУУ «КПІ»; д.т.н., професор; 

Мар'ян Яскула - професор кафедри фізичної хімії 

Ягеллонського університету, д-р наук (хаб.)., м. Краків, Польща; 

Чернік О.О. - завідувач кафедри хімії, технології 

електрохімічних виробництв і матеріалів електронної техніки 

Білоруського державного технологічного університету, м.Мінськ, 

Білорусія, к.х.н., доцент; 

Нефедов В.Г. - завідувач кафедри електрохімічних і природо-

охоронних технологій Українського державного хіміко-технологіч-

ного університету (УДХТУ), м.Дніпропетровськ; д.т.н., професор; 

Плаван В.П. - завідуюча кафедри прикладної екології, 

технології полімерів і хімічних волокон КНУТД, д.т.н., професор; 

Тульський Г.Г. -  завідувач кафедри технічної електрохімії, 

НТУ «ХПІ», м Харків, д.т.н., професор; 

Лещенко С.А. - декан ф-ту технології неорганічних речовин, 

НТУ «ХПІ», м. Харків, к.т.н., доцент. 

 



Робочий Оргкомітет: 
 

Борисенко Ю.В. - доцент кафедри ЕЕХ КНУТД, к.т.н. - 

відповідальний секретар Оргкомітету; 

Букет О.І. - регіональний представник Міжнародного 

електрохімічного товариства від України, доцент кафедри технічної 

електрохімії НТУУ «КПІ»; к.т.н.; 

Хоменко В.Г. -докторант кафедри ЕЕХ, КНУТД; к.т.н.; 

Макєєва І.С. - доцент кафедри ЕЕХ, КНУТД; к.х.н.; 

Крюкова О.А. - доцент кафедри ЕЕХ, КНУТД; к.т.н.; 

Твердохліб В.С. - доцент кафедри ЕЕХ, КНУТД ;; к.т.н., 

Сеник І.В. - аспірант кафедри ЕЕХ, КНУТД; 

Черниш О.В. - аспірант кафедри ЕЕХ, КНУТД; 

Поліщук Ю.В. - доцент кафедри електрохімічних і 

природоохоронних технологій УДХТУ, г. Днепропетровск, к.т.н.; 

Солодовнік Т.В. - доцент кафедри хімії та хімічної технології 

неорганічних речовин, Черкаський державний технологічний 

університет, к.т.н.; 

 

  



19 травня 2016 

Місце проведення: 

Київський національний університет технологій та дизайну 

  м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корп.1 

 

9.00 – 10.00 реєстрація учасників Симпозіуму (корп.1, ІІІ-й 

поверх); розміщення постерних доповідей   

(хол кафедри електрохімічної енергетики та  

 хімії (ЕЕХ), ауд. 1-0301 -0314). 

 

10.00 – 11.30 

 

 

 

 

 

 

 
10.00-10.20 

 

Пленарне засідання Міжнародного 

Симпозіуму молодих вчених, аспірантів і 

студентів «Регіональний Сателітний 

Студентський Симпозіум Міжнародного 

Електрохімічного Товариства (МЕТ) з 

Електрохімії – Перший Регіональний 

Студентський Симпозіум МЕТ в Україні» (зала 

Вченої Ради, корп. № 1, ІV поверх). 

Урочисте відкриття Конференції, привітання 

учасників та гостей конференції: 

Каплун В.В. – проректор з наукової та 

інноваційної роботи Київського 

національного університету техноло-

гій та дизайну, д.т.н., професор; 

Баула О.П. – декан факультету хімічних та 

біофармацевтичних технологій 

Київського національного університе-

ту технологій та дизайну, к.х.н., 

доцент; 

Барсуков В.З. – завідувач кафедри електро- 

                хімічної  енергетики та хімії КНУТД, 

                д.х.н., професор; 

Чернік О.О. - завідувач кафедри хімії, техно-  

               логії  електрохімічних виробництв і  

               матеріалів  електронної техніки Біло- 

               руського державного технологічного  

               університету, м. Мінськ, к.х.н., доцент. 

 



 
10.20-10.50 Пленарна доповідь:  

Яскула М. - професор кафедри фізичної хімії 

Ягеллонського університету, д-р наук (хаб.).,  

м. Краків, Польща; 

Сукупність срібних нано-дротиків в якості 

сенсору на пероксид водню 

 
10.50-11.10 Пленарна доповідь:  

Хоменко В.Г. - докторант кафедри 

електрохімічної енергетики та хімії, КНУТД; 

к.т.н.; м. Київ; 

Вплив графітових матеріалів на електричні 

характеристики літій-іонних конденсаторів 

 
11.10-11.30 Пленарна доповідь:  

Дробний Д. М. – м. н. с. Інституту сорбції та 

проблем ендоекології НАН України, м. Київ; 

Вплив складу нанопористих електродів на 

характеристики суперконденсаторів 

 

11.30  - 12.00 кава-брейк для зареєстрованих учасників 

Симпозіуму. 

 

12.00 – 13.00 постерна сесія для учасників Симпозіуму 

(хол кафедри ЕЕХ, ауд. 1-0301-0314). 

 

13.00 – 14.00 обідня перерва 

 

14.00 – 15.00 Підведення підсумків Симпозіуму, видача 

сертифікатів учасників, нагородження 

переможців конкурсу на кращу постерну 

доповідь, спільне фотографування учасників 

Симпозіума та Олімпіади (зала Вченої Ради, 

корп. № 1, ІV поверх). 

 

 

 

 



Для нотаток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для нотаток 

 
 


