
Наукові пікніки: Вакцина здорового глузду 

Програма 

 

Дата: 27 вересня 2020 року, неділя 

Час: з 12 до 19 години 

Місце проведення: площа перед Центром Довженка, пр. Червоної Калини, 81 

 

Формат заходу:  

● намети розташовані під відкритим небом, в яких перебувають команди 

● лекторій (відповідно до погодних умов на галявині або у приміщенні Центру 

Довженка) 

 

Учасники Наукових пікніків: 

Представники навчальних закладів різної форми власності, наукоємні підприємства, 

наукові установи тощо 

 

Особлива умова: обмежена кількість відвідувачів одночасно 

 

Лекційний блок 

 

12.00 Панельна дискусія “Освітній GAP” 

Модератор: Андрій Москаленко - заступник міського голови з питань розвитку Львова 

Учасники:  

● Тетяна Власевич - заступниця декана філософського факультету з навчально-

методичної та виховної роботи, доцент кафедри теорії та історії культури ЛНУ 

ім. І. Франка 

● Олена Коваленко - директорка СЗШ №67 

● Олеся Ніколаєвич - засновниця smart простору “Бояр” 

● Оксана Дарморіз - доцентка кафедри теорії та історії культури ЛНУ ім. І. 

Франка 

 

13.00 Панельна дискусія “2020 vs Здоровий глузд”  

Модератор: Олег Малець - директор молодіжних просторів ТВОРИ  

Учасники: 

● Ольга Осередчук - доцентка кафедри теорії та історії культури ЛНУ ім. І. 

Франка, голова галузевої експертної ради “Культура і мистецтво” у 

Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти 

● Роман Федишин - власник ТзОВ “Шувар”, депутат ЛМР 

● Ольга Кітура - лікарка-психотерапевт, керівниця Центру психічного здоров'я 

Шпиталю ім. митрополита А. Шептицького 

 

14.00 “Covid, грип та ГРВІ: спільне й відмінне” 

Ярина Дзікевич - лікарка-імунолог, педіатр поліклініки “Веселка” 

 

https://filos.lnu.edu.ua/department/teoriji-ta-istoriji-kultury
https://www.facebook.com/nazyavo/


15.00 "Вакцини: від Дженнера до наших днів"  

Світлана Гнатуш - завідувачка кафедри мікробіології ЛНУ ім. Івана Франка 

 

15.45 “Біотехнологи - люди, які кодять організми?”  

Дмитрук Костянтин - заступник директора Інституту біології клітини НАН України 

 

16.30 “Культура vs коронавірус: ліки, щоб жити, творити, радіти” 

Ольга Ліщинська - доцентка кафедри теорії та історії культури ЛНУ ім. І. Франка 

Вікторія Бурлак та Вероніка Скалоцька - студентки ЛНУ ім. І. Франка 

 

17.15 “Інформаційна гігієна: челенджі для мозку”  

Володимир Андрєєв - комік, управлінець ІТ компанії  

 

18.15 “Як зберегти здоровий глузд в антарктичній експедиції” 

Ігор Дикий - український зоолог та полярник, учасник трьох антарктичних експедицій 

 

Практичний блок 

 

Захоплюючі досліди та експерименти з природничих наук 

Цікаві майстер-класи на екологічну тематику 

Вражаюча демонстрація інноваційних розробок у сфері робототехніки та VR-технологій 

(захисних екранів, надрукованих на 3D принтерах; саморобних металошукачів; робота-

Майкла Джексона) 

Унікальна ретро-виставка 

 

Секція: Модель створення вакцини 

 

Екскурсія технологічним процесом винайдення вакцини 

 


