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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: 
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

 

міжнародна науково-практична 
конференція молодих учених, 

аспірантів та студентів 
 
 
 
 
 
 

Напрямки роботи конференції 
 
Секція 1. Компютерні науки та програмна інженерія 
 
Секція 2. Інноваційні комп’ютерні технології в освіті 
 
Секція 3. Інформаційні технології в видавничо-поліграфічній галузі 
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Організаційний комітет 
 
 

Скорін Ю.І. – кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем 
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця; 

Дорохов О.В. – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних 
систем Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця; 

Грабовський Є.М. – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
комп’ютерних систем і технологій Харківського національного економічного університету 
імені Семена Кузнеця; 

Власенко Н.В. – кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики та 
комп’ютерної техніки Харківського національного економічного університету імені Семена 
Кузнеця. 

Програмний комітет 
 

Ушакова І.О., к.е.н., доц., зав. кафедри ІС;  
Пушкар О.І., д.е.н., проф., зав. кафедри. КСіТ; 
Удовенко С.Г., д.т.н., проф., зав. кафедри ІКТ;  
Мінухін С. В., д.т.н., проф. кафедри ІС. 
 

Інформаційна підтримка 
 

Відповідальний секретар: 
 
Мінухін Сергій Володимирович – д.т.н., професор кафедри інформаційних систем 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. 
Тел. (057)-702-18-31, дод. 3-47 
E-mail: kafis@hneu.edu.ua 
 
Технічний секретар: 
 
Скорін Юрій Іванович – к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця. 
Тел.(057)-702-18-31, дод. 3-47 
E-mail:kafis@hneu.edu.ua 
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Регламент роботи конференції * 

 
Доповідь до 15 хв. 
Виступи до 5 хв. 

Участь у дискусіях до 5хв. 
 

17 лютого 2022 року 
 

9.30–10.00 – Реєстрація учасників конференції  
10.00 – Відкриття конференції  
10.15–12.30 – Пленарне засідання 
13.00–17.30 – Секційні засідання 

 
18 лютог 2022 року 

 
10.00 – 12.30 – Секційні засідання 
12.30 – Закриття роботи конференції та нагородження переможців 

 
 

*У зв'язку з карантинними обмеженнями захід проводиться у віддаленому режимі 
 

Підключитись до конференції Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/4664125492?pwd=djdaaUZKNE9rRmhrN1ZLbUgxMWNvdz09 

Ідентифікатор конференції: 466 412 5492 
Код доступу: 7gw9bt 

 



5 

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Вступпне слово декана факультету інформаційних технологій Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидата економічних 
наук, доцента Коца Григорія Павловича. 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
1. Ліпатова Єлизавета Ігорівна – студентка 4 курсу навчання бакалаврата 

факультету інформаційних технологій, Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця – "Розробка мобільного додатку на платформу ios як 
ефективний інструмент для бізнесу". 

 
2. Грабець Олег Богданович – студент 4 курсу навчання бакалаврата факультету 

інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Розроблення програмного модулю інформаційної системи 
"Прогнозування основних показників захворюванності населення України на covid-19". 

 
3. Веретейнікова Емма Миколаївна – студентка 3 курсу навчання бакалаврата 

факультету Інформаційних технологій, Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця -  «Методика створення іміджевого відео освітньо-
професійної програми».  
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

СЕКЦІЯ 1 
Інформаційні технології та системи управління в економіці, техніці та екології * 

 
*У зв'язку з карантинніми обмеженнями захід проводиться у віддаленому режимі 
 

Підключитися до конференції Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/4664125492?pwd=djdaaUZKNE9rRmhrN1ZLbUgxMWNvdz09 

Ідентифікатор конференції: 466 412 5492 
Код доступу: 7gw9bt 

 
Керівник секції – Ушакова Ірина Олексіївна 
 
Секретар – Дорохов Олександр Васильович 
 
Ліпатова Єлизавета – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 

інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Розробка мобільного додатку на платформу ios як ефективний 
інструмент для бізнесу". 

Нечипуренко Станіслав – студент 4 року навчання балаврата інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Розробка відеогри жанру платформер". 

Головко Алла  – студентка 4 року навчання балаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Розроблення веб-застосунку для рекрутингу". 

Білієнко Віталій – студент 4 року навчання балаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Проектування програмного забезпечення на python". 

Ушаков Матвій– студент 1 року навчання магістратури факультету комп’ютерна 
інженерія та управління, Харківський національний університет радіоелектроніки – 
«Мультиагентні системи для моделювання компонентів Інтернету речей». 

Овчаренко Євгеній – студент 1 року навчання магістратури факультету 
комп’ютерна інженерія та управління, Харківський національний університет 
радіоелектроніки – «Огляд багатоагентних систем для електронного навчання». 

Затолока Анна – студентка 4 року навчання балаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Калькулятор оцінки кіберінцидентів". 

Камєнєва Катерина – студентка 4 року навчання балаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Система автоматизації замовлення і доставки їжі". 

Литовка Юрій – студент 4 року навчання балаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Автоматизація документообігу в вищому навчальному закладі". 

Степаненко Сергій – студент 1 року навчання магістатури факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Аналіз функціоналу web-сайтів щодо оренди автомобілів". 

Шумило Ліна – студентка 4 року навчання балаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Аналіз стандартів щодо менеджменту інформаційної безпеки для кіберінцедентів". 
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Воробей Владислав – студент 4 року навчання балаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Проєктування графічного компоненту вебдодатку для планування 
фізичних тренувань". 

Ульянцева Анастасія – студентка 4 року навчання балаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Інформаційні технології обслуговування клієнтів у сфері краси". 

Шевченко Юлія – студентка 4 року навчання балаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Розроблення персонального веб-застосунку з продажу книг автора".  

Сорокіна Вікторія – студентка 4 року навчання балаврата факультету 
інформаційних технологій нформатики, Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця – "Створення корпоративного веб-сайту для студії 
масажу". 

Алексеєв Микита – студент 4 року навчання балаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Генерація зображень із текстового опису". 

Лабузова Ксенія – студентка 4 року навчання балаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – " 
Аналіз особливостей типів CRM систем". 

Онікієнко Денис – студент 4 року навчання бакалаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Дослідження сучасних технологій веб-аналітики та засобів побудови звітів". 

Федоренко Юлія – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Актуальні підходи розробки сайту". 

Зубко Карина – студентка 1 року навчання магістратури факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Роль інформаційних систем управління у вдосконаленні процесу прийняття рішень на 
підприємстві". 

Орлов Дмитро – студент 4 року навчання бакалаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Система шкільного менеджменту SCHOOL CHAMPION". 

Хіман Кирило – студент 4 року навчання бакалаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Використання стеку технологій mern при розробці сучасних веб-застосунків". 

Творовський Степан – студент 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Використання моделей цілей навчання та реалізації технології 
навчання в системі для педагогічного прогнозування". 

Ульянцев Артем – студент 1 року навчання магістратури факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Методи формування рекламного бюджету рекламодавця на основі 
статистичних даних за допогою штучного інтелекту". 

Ісаєва Марія – студентка 4 року навчання бакалаврата Харківського національного 
університету радіоелектроніки – "Методи аналізу даних для машинного навчання". 

Мирошниченко Микола  – студент 2 року навчання магістратури факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Аналіз інвестиційної діяльності комерційного банку. 

Гарькавенко Владислав – студент 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
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Семена Кузнеця – "Актуальність веб-застосунку для контролю проходження товару через 
митний кордон України". 

Гуминський Микита – студент 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Актуальність розробки конструктора сайтів для перевірки та 
оцінювання  робіт в навчальних закладах". 

Куликова Наталія  – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця –"Порівняльний аналіз засобів для автоматизованого тестування крос-
платформенних додатків на базі технологій CLOUD COMPUTING" . 

Шарий Олександр – студент 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Використання моделей поведінки користувачів для збільшення 
конверсії веб-сайту інтернет-магазину". 

Шиян Ілля – студент 4 року навчання бакалаврата Харківського національного 
університету радіоелектроніки – "Актуальність розробки веб-застосунку на DJANGO". 

Квітка Микола – студент 4 року навчання бакалаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Особливості інді-розробки сучасних ігор". 

Міщенко Карина – студент 4 року навчання бакалаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Обґрунтування вимог до розробки мобільного додатку для слабозорих людей". 

Православний Євген – студент 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Особливості розробки сучасного веб-застосунку для продажу 
товарів". 

Решитнякова Юлія – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Особливості функціоналу інформаційних систем в медицині". 

Гронь Илля – студент 2 року навчання магістратури факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Застосування методів кластерного аналізу даних для менеджменту операційних ризиків 
підприємств з використанням веб-технологій". 

Артьомова Дар`я – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Система обліку й оброблення замовлень у мережі                          
косметичного салону". 

Сірик Ангеліна – студентка 2 року навчання магістратури факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Удосконалення методу рейтингових оцінок для створення веб-застосунків". 

Слободенюк Єлизавета –студентка 2 року навчання магістратури факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Удосконалення методики автоматизованого обліку рівня 
захворюваності пацієнтів поліклініки". 

Суліманова Юлія – студентка студентка 2 року навчання магістратури факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Підвищення ефективності usability-тестування користувальницьких 
інтерфейсів з використанням методу eye-tracking". 

Збукар Владислав – студент 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
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Семена Кузнеця – "Розроблення модуля взаємозв’яку тих, хто навчається та 
співробітників центру надання навчальних послуг на базі веб-технологій". 

Мельничук Максим – студент 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Розроблення модулю управління замовленнями послуг  для 
співробітників логістичної компанії  LOGITY". 

Смалюга Сергій – студент 4 року навчання бакалаврата Харківського національного 
університету радіоелектроніки – "Розроблення модуля пiдвищення квалiфiкацiї 
персоналу it-пiдприємства". 

Чех Ірина – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Розроблення модуля обліку й оброблення заказів інформаційної системи логістичної 
компанії на базі веб-технологій". 

Григорович Владислав – студент 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Способи автентифікації у веб-додатках". 

Коробка Вадим – студент 4 року навчання бакалаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Огляд сучасних підходів до створення веб-сайтів". 

Павленко Катерина – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Сучасні підходи до тестування програмного забезпечення для людей 
з обмеженими можливостями". 

Янчук Андрій – студент 4 року навчання бакалаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Впровадження системи управління персоналом організації". 

Пушкін Віктор – студент 4 року навчання бакалаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Обгрунтування вибору засобу моделювання бізнес-процесів антикризового фінансового 
управління". 

Зубцов Олексій – студент 4 року навчання бакалаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Розробка модулю інформационної системи аренди автомобілей". 

Чумаченко Георгій – студент 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Розробка агрегатора для прискорення роботи з веб сервісами". 

Мальонкін Данило – студент 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Розроблення модуля "продаж мобільного обладнання" на основі web-
технологій". 

Межва Ілля – студент 4 року навчання бакалаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Розробка адаптивних веб-додатків". 

Чеботарьова Вікторія – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Розроблення модуля “Оформлення путівок в туристичній компанії” на 
базі веб-технологій".  

Балакірський Роман – комунальний заклад «Харківський науковий ліцей-інтернат 
"Обдарованість"» Харківської обласної ради – "Розробка telegram–бота «GRAPHER»".  
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Плахотя Антон – комунальний заклад «Харківський науковий ліцей-інтернат 
"Обдарованість"» Харківської обласної ради – "Власна реалізація додатку «DAILYMARK» 
для корпоративного планування".  

Турчан Валерія – комунальний заклад «Харківський науковий ліцей-інтернат 
"Обдарованість"» Харківської обласної ради – "Розробка telegram-боту “TRANSLATE4U”".  

Васюк Дмитро - студент 2-го року навчання магістратури факультету комп'ютерної 
інженерії та управління Харківського національного університету радіоелектроніки – 
"Пошук працездатних Proxy-адресів з використанням інтелектуальної системи підтримки 
прийняття рішень". 

Чупріна Андрій - аспірант кафедри комп'ютерних інтелектуальних технологій та 
систем Харківського національного університету радіоелектроніки – "Пошук 
працездатних Proxy-адресів з використанням інтелектуальної системи підтримки 
прийняття рішень". 

Совєцький Михайло - студент 2-го року навчання магістратури факультету 
комп'ютерної інженерії та управління Харківського національного університету 
радіоелектроніки – «Розпізнавання лицьових масок на зображенні з використання 
згорткових нейронних мереж». 

Ляшевич Ярослав  - студент 2-го року навчання бакалаврата факультету 
комп'ютерної інженерії та управління Харківського національного університету 
радіоелектроніки – "Пошук працездатних Proxy-адресів з використанням інтелектуальної 
системи підтримки прийняття рішень". 

Ткачук Олександр - студент 1-го року навчання магістратури факультету 
комп'ютерної інженерії та управління Харківського національного університету 
радіоелектроніки – «Прогнозування часових рядів з використанням штучних нейронних 
мереж і методу групового урахування аргументів». 

Літвінова Анастасія - студентка 1-го року навчання магістратури факультету 
комп'ютерної інженерії та управління Харківського національного університету 
радіоелектроніки – «Прогнозування часових рядів з використанням штучних нейронних 
мереж і методу групового урахування аргументів». 

Тимошевський Данило – студент 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Відстеження та налаштування регулярних платежів на базі мобільних 
технологій".  

Жовтобрюх Дмитро – студент 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – "Рrospects for machine learning applications deployment on 
microcontrollers". 

Казаков Гліб – студент 4 року навчання бакалаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Розроблення модуля «Designing a graph theory educational application ". 

Денисенко Богдан національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
"Аpproaches to design of a webapplication for time management ". 
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СЕКЦІЯ 2 
Інноваційні комп’ютерні технології в освіті* 

 
*У зв'язку з карантинніми обмеженнями заход проводиться у віддаленому режимі 
 

Підключитись до конференції Zoom 
https://zoom.us/j/93252235155?pwd=c1BwNWJvcVVXQ0tSM0h4OHQ2MTVQdz09 

Ідентифікатор конференції: 932 5223 5155 
Код доступу: CZuRe3 

 
Керівник секції – Удовенко Сергій Григорович 
 
Секретар – Власенко Наталія Володимирівна 
 

Міхневська Олександра – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Розроблення програмного модулю «бронювання місць на 
автостоянці» 

Берзух Софія  – студентка 1 року навчання бакалаврата факультету Міжнародної 
економіки і підприємництва, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Застосування інформаційних технологій в управлінні вищої освіти» 

Василенко Вікторія–   студентка 2 року навчання бакалаврата факультету 
Міжнародної економіки та підприємництва – «Внесок інформаційних технологій в освіту 
та набуття професійних навичок» 

Грабець Олег  – студент 4 року навчання бакалаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
«Розроблення програмного модулю інформаційної системи прогнозування основних 
показників захворюванності населення України на covid-19» 

Деренкова Вікторія –  студентка 1 року навчання бакалаврата факультет 
Міжнародної економіки і підприємництва інформаційні технології та сучасний маркетинг в 
розробці  комерційних b2c вебдодатків» 

Долгий Артем – студент 3 року навчання бакалаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
«Програмні рро – перпектива розвитку» 

Дубіневич Федір – студент 4 року навчання бакалаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
«Розробка дизайн-документу двовимірної мобільної гри» 

Кондратенко Артем – студент 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Особливості розроблення front-end частини сайту медичного 
закладу» 

Демцюра Ірина  – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Розробка програмного модуля обліку роботи агентства нерухомості з 
використанням web-технологій 

Колодочка Валерія – студентка 3 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Особливості розробки веб-сайту Рубіжанського центру надання 
соціальних послуг» 
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Коротков Віктор – магістр кафедри Земельного адміністрування та 
геоінформаційних систем, Харківський національний університет міського господарства 
ім. О.М. Бекетова – «Розробка програмного модулю для визначення розташування 
об’єктів соціальної інфраструктури на території житлових масиві» 

Литвин Олександра – студентка 1 року навчання бакалаврата факультет 
Міжнародної економіки і підприємництва, Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця – «Штучний інтелект та бізнес» 

Омельник Валерій – студент 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Система управління дистанційним навчанням здобувачів освіти» 

Пилипенко Аліна – студентка 1 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Місце месенджерів в системі дистанційного навчання у вищих 
навчальних закладах» 

Биваліна Марина –  студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Розроблення інформаційної підсистеми підтримки роботи 
рекрутерів» 

Потапова Катерина –  студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Класифікація статей та документів» 

Свинаренко Юлія – магістр кафедри Земельного адміністрування та 
геоінформаційних систем, Харківський національний університет міського господарства 
ім. О.М. Бекетова – «Розробка програмного модулю додатка для пошуку місць 
відпочинку» 

Зобова Аліса  –  студентка 2 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця; Петрова Олена  –  студентка 2 року навчання бакалаврата 
факультету інформаційних технологій, Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця – «Аналіз артефактів для виявлення модифікації 
зображення» 

Істомін Микита – студент 1 року навчання бакалаврата факультету 
менеджменту та маркетингу, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Програма електронного спостереження та збору розвідувальної 
інформації PRISM» 

Патер Марк    – студент 4 року навчання бакалаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
«Піксельні методи порівняння зображень» 

Тимченко Дар’я –  студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Особливості розроблення функціоналу інтернет-магазину матеріалів 
для виготовлення зовнішньої реклами» 

Чернишенко Марія –  студентка 3 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Особливості створення інформаційної системи «розумне місто» в 
Україні» 
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СЕКЦІЯ 3 

Інформаційні технології в видавничо-поліграфічній галузі* 
 

*У зв'язку з карантинніми обмеженнями заход проводиться у віддаленому режимі 
 

Підключитись до конференції Zoom 
https://zoom.us/j/92407254342?pwd=TlNXOVFNamREdWJ4MDQ5S0Z6RC9hUT09 

Ідентифікатор конференції: 924 0725 4342 
Код доступу: nNs3kd 

 
Керівник секції – Потрашкова Людмила Володимирівна 
 
Секретар – Андрющенко Тетяна Юріївна 
 
Герасименко Анастасія – студент 4 року навчання бакалаврата факультету 

комп’ютерних наук, Харківський національний університет радіолектроніки – «Сучасні 
технології у настільних іграх» 

Лютвієва Айлін – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Прикладні аспекти розробки сайту «Продовольчий банк» 

Мартиненко Поліна – студентка 1 року навчання магістратури факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Розробка адаптивного дизайну гри «Space tour» 

Побирохіна Катерина – студентка 2 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Розробка методики створення мультимедійного видання з графічного 
дизайну» 

Гмирак Марія – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
«Порівняльний аналіз дизайну веб-сайтів, присвячених діячам науки» 

Рилова Валерія – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету комп’ютерних 
наук, Харківський національний університет радіолектроніки – «Використання 
мультимедійних додатків в друкованих навчальних виданнях» 

Борзих Таїсія – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
«Розробка сайту на платформі Tilda для вчителя початкових класів» 

Сушкова Анастасія – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Вплив кольору на сприйнятя інформації в різних країнах» 

Алексюк Анастасія – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Актуальність створення рекламного відеоролику для рекламно-
поліграфічного агенства "БРІСК"»  

Рисухіна Олена – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Музичні відео: поєднання інноваційних технологій і мистецтва» 

Романенко Інна – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Актуальність розробки мобільного додатку "Каталог фільмів" під 
операційну систему IOS» 
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Буркевич Борис – студент 1 року навчання магістратури, Державний вищий 
навчальний заклад «Український державнийхіміко-технологічний університет» – 
«Створення типографських фарб з УФ закріпленням» 

Хохлова Розалія – к.т.н., доцент кафедри репрографії, Національний технічний 
університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ; 
Буянова Анастасія – студентка 4 року навчання бакалаврата Національний технічний 
університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ –  
«Систематизація субтитрів» 

Чернова Марія – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
«Актуальність розробки мобільного додатку для дистанційного лкування хворих» 

Шульгіна Лілія – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
«Аналіз сучасних тенденцій в айдентиці організацій із захисту тварин» 

Алєксєєва Ірина – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Актуальність розробки мобільного додатку для офісу» 

Чеботарьова Марина – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 
комп’ютерних наук, Харківський національний університет радіолектроніки – «Історія 
розвитку та принципи класифікації книжок-іграшок» 

Кірєєва Юлія – студентка 1 року навчання магістратури факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
«Методика оформлення презентації проекту behance на прикладі дизайну мобільного 
додатку» 

Панков Кирило – студент 1 року навчання магістратури факультету інформаційних 
технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
«Методика створення сайту електронної комерції» 

Філіпчук Анастасія – студентка 1 року навчання магістратури факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Обґрунтування необхідності розробки медичної інформаційної 
системи у сприянні із системою EHEALTH» 

Лапіна Анастасія – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Розробка дизайну мобільного додатку для вивчення англійської 
мови» 

Бруцька Юліанна – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Розробка дизайну мобільного додатку» 

Танцура Олександра – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Актуальність розробки сайту «Туристичний гід по Грузії»» 

Літвінова Олена – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій» 

Галушко Аліса – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету інформаційних 
технологій и, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
«Створення сайту психологічної допомоги» 

Татаренко Інна – студентка 4 року навчання бакалаврата факультету 
інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця – «Актуальність використання 3D графіки в електронній комерції» 
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Відповідальний за випуск Грабовський Є.М. 
 
 
 

Комп’ютерна верстка Власенко Н.В. 


