
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

НАКАЗ  
 

30 вересня 2019 року                    м. Мелітополь         № 1632 - Н 

 

Про затвердження переліку  

наукових студентських гуртків  
 

3 метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для 

творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів,  

НАКАЗУЮ 

1 Затвердити перелік наукових студентських гуртків Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного  

на 2019-2020 навчальний рік (додаток 1); 

2 Розмістити перелік наукових студентських гуртків на сайті РМУС 

ТДАТУ; 

3 Керівникам наукових студентських гуртків: 

- скласти плани роботи гуртків на 2019-2020 навчальний рік; 

- направляти відібрані наукові роботи студентів для участі в конкурсах, 

представляти у вигляді усних доповідей на конференціях та друкувати в 

наукових виданнях; 

4 Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувачів кафедр. 

 

Ректор університету,  

доктор технічних наук професор    В.М.Кюрчев 
 

Проект вносить:       Погоджено: 

Проректор з НРМД      Провідний юрисконсульт 

             В.Т.Надикто                             К.О.Зіненко 



Додаток  

до наказу ТДАТУ  

від 30.09.2019 № 1632-Н 

 

Перелік наукових студентських гуртків на 2019-2020 навчальний рік 
 

МЕХАНІКО–ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

№№ 

з/п 
П.І.Б. керівника Назва гуртка (тема) 

Машиновикористання в землеробстві 

1 к.т.н., доц. Аюбов А.М.  
Технологія і технічні засоби для основного 

обробітку ґрунту півдня України 

2 к.т.н.,ст. викл. Ігнатьєв Є.І. 
Використання інформаційних технологій у 

сільському господарстві 

3 к.т.н., доц. Кувачов В.П. Використання техніки в АПК 

4 д.т.н.,доц. Михайлов Є.В. 
Технологія та технічні засоби післязбиральної 

обробки зерна 

5 к.т.н., доц. Мітков В.Б. 
Екологічна безпека навколишнього середовища 

при використанні техніки в АПК 

6 к.т.н., доц. Мітін В.М. Машиновикористання в рослинництві 

7 к.т.н., доц. Мовчан В.Ф.  
Вдосконалення засобів малої механізації при 

вирощуванні овочевих культур   

8 к.т.н., доц. Чорна Т.С. 

Обґрунтування вибору технології вирощування 

продукції рослинництва та технічні засоби для їх 

реалізації 

Технічний сервіс та системи в АПК 

1 д.т.н., проф. Дідур В.А. 
Дослідження зносів основних деталей шнекового 

пресу для переробки олійної сировини 

2 д.т.н., проф. Мілько Д.О. 
Основи забезпечення якісних показників при 

виробництві кормів 

3 д.т.н., проф. Журавель Д.П. 
Дослідження хіммотологічних і триботехнічних 

властивостей паливно-мастильних матеріалів 

4 к.т.н., проф. Скляр О.Г. 
Методологія оптимізації техніко-технологічної 

системи використання гною на органічні добрива 

5 к.т.н., доц. Сорваніді Ю.Г. 
Удосконалення технологічного процеса ремонту 

жаток зернозбиральних комбайнів 

6 
к.т.н., доц. Смєлов А.О. Удосконалення технології відновлення деталей 

машин 

7 к.т.н., доц. Дашивець Г.І. Методи пошуку нових технічних рішень 

8 
к.т.н., доц. Скляр Р.В. Методологія оптимізації техніко-технологічної 

системи використання гною на органічні добрива 

9 
к.т.н., доц. Шокарев О.М. Підвищення надійності робочих органів 

зернозбирального комбайну очисувального типу 

10 к.т.н., доц. Болтянська Н.І. Забезпечення надійності машин і обладнання 

11 
к.т.н., доц. Паніна В.В. Удосконалення технології та розробка конструкцій 

для відновлення деталей машин 

12 
к.т.н., доц. Болтянський Б.В. Впровадження енергозберігаючих технологій при 

виробництві тваринницької продукції 

13 
к.т.н., ст.викл. Бондар А.М. Дослідження надійності систем керування 

колісних машин 



14 
ст. викл. Дереза С.В. Удосконалення засобів механізації технологічних 

процесів на тваринницьких фермах 

15 
ст. викл. Новік О.Ю. Розробка номограм для визначення режимів 

вібронакатування поверхонь деталей 

16 
ас. В’юник О.В. Енергозберігаючі способи змішування рідких 

компонентів 

17 ас. Петренко К.Г. Регенерація відпрацьованих автотракторних олив 

Мехатронні системи та транспортні технології 

1 
д.т.н., проф. Панченко А.І., 

д.т.н., проф. Волошина А.А. 
Мехатронні системи автотракторної техніки 

2 
д.т.н., проф. Панченко А.І., 

д.т.н., проф. Волошина А.А. 

Проектування гідравлічних машин планетарного 

типу 

3 к.т.н., доц. Болтянський О.В. Застосування альтернативних палив у ДВЗ 

4 к.т.н., доц. Стефановський О.Б. 
Дослідження робочого процесу тракторного 

дизеля 

5 ст. викл. Мілаєва І.І. 
Конструктивності особливості сучасних 

тракторів сільськогосподарського призначення 

Сільськогосподарські машини 

1 
д.т.н., доц. Караєв О.Г.,  

ст. викл. Сушко С.Л.  

Дослідження поливної техніки і технологій 

зрошення у садівництві  

2 к.т.н., доц. Саньков С.М.  

Обґрунтування робочих органів 

глибокорозпушувача для основного обробітку 

ґрунту  

3 к.т.н., доц. Дядя В.М.  
Обґрунтування параметрів робочих органів машин 

для внесення добрив  

4 к.т.н., доц. Чижиков І.О.  
Моделювання технологічних процесів у 

плодовому розсадництві  

5 к.т.н., ст. викл. Матковський О.І. 

Обґрунтування технологічного процесу та засобів 

механізації вирощування саджанців у плодовому 

розсаднику  

6 к.т.н., доц. Мовчан С.І. 
Роль і місце водокористування в загальній системі 

водогосподарського комплексу країни  

Технологія конструкційних матеріалів 

 

1 к.т.н., проф. Кюрчев С.В. Модифікування і розкислення сталі 

2 к.т.н., доц. Пеньов О.В. Оптимізація режимів обробки матеріалів 

3 к.т.н., доц. Чернишова Л.М. Знешкодження осадів стічних вод 

4 к.т.н., доц. Черкун В.В. Обґрунтування економічної доцільності ФАБВО 

5 к.т.н., доц. Сушко О.В. 
Способи підвищення конструкційної міцності 

матеріалів 

6 к.т.н., ст. викл. Колодій О.С. 
Технічні засоби післязбиральної обробки насіння 

соняшнику 

7 ст. викл. Мирненко Ю.П. 
Виробництво овочів на фермерських городах за 

новими технологіями 

8 ас. Парахін О.О. Вплив тягових зусиль на керованість МЕЗ 

9 к.т.н., доц. Бакарджиєв Р.О. 
Статистичний аналіз грубих похибок при 

повторенні експерименту 

Обладнання переробних і харчових виробництв імені проф. Ф.Ю. Ялпачика 

 

1 к.т.н., доц. Верхоланцева В.О. 
Дослідження процесів переробки зернових 

культур і плодовоягідної продукції  



2 

д.т.н., доц. Самойчук К.О. 

к.т.н., доц. Паляничка Н.О., 

ас. Ковальов О.О. 

Оптимізація процесу диспергування молочних 

емульсій 

3 
к.т.н., доц. Бойко В.С., 

к.т.н., доц. Тарасенко В.Г. 

Вдосконалення процесів і апаратів переробних 

виробництв 

4 
к.т.н., доц. Олексієнко В.О. 

ас. Харитонова Г.І. 

Дослідження процесу переробки зернової, 

рослинної сировини 

5 к.т.н., доц. Петриченко С.В. 

Дослідження фізико-механічних та реологічних 

властивостей с.г. сировини та продуктів її 

переробки 

6 
д.т.н., проф. Ялпачик В.Ф. 

к.т.н., доцент Тарасенко В.Г. 

Дослідження процесу низькотемпературного 

заморожування та зберігання плодоовочевої 

продукції 

7 
ст. викл. Циб В.Г., 

ас. Пупинін А.А. 

Вдосконалення процесу  і обслуговування 

обладнання в переробній промисловості 

Технічна механіка та комп’ютерне проектування імені В.М. Найдиша 

1 д.т.н., проф. Леженкін О.М. 
Розробка технології збирання зернових культур 

методом обчісування 

2 к.т.н., доц. Вершков О.О. Динаміка ґрунтооброблюючих машин 

3 к.т.н., доц. Коломієць С.М. Машинні біотехнології 

4 к.т.н., доц. Дереза О.О.  
Розрахунки механічних передач з використанням 

САПР 

5 к.т.н., доц. Бондаренко Л.Ю. 
Дослідження процесу  використання плодової 

деревини для вироблення  енергопродукту 

6 к.т.н., доц. Івженко О.В. Геометричні перетворення на площині 

7 к.т.н., доц. Щербина В.М. Обробка зображень та сигналів в системі ArtCAM 

8 к.т.н., доц. Мацулевич О.Є. Комп'ютерна імітація роботи механізмів і машин 

9 к.т.н., доц. Пихтєєва І.В. Геометрія графічного відображення 

10 к.т.н., доц. Гавриленко Є.А. 
Побудова комп’ютерних моделей поверхонь, що 

обмежують складні технічні вироби 

11 к.т.н. Холодняк Ю.В. Побудова CAD-моделей технічних виробів  

12 ст. викл. Антонова Г.В. 
Дослідження міцністних характеристик різних 

матеріалів, деталей машин, елементів конструкцій 

13 ст. викл. Чаплінській А.П. Розробка двомашинної напівнавісної зчіпки 

14 ст. викл. Михайленко О.Ю. Конструкції сучасних машин та механізмів 

15 ст. викл. Дмітрієв Ю.О. 
Розробка керуючих програм та моделювання 

процесу обробки деталей на верстатах з ЧПУ 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ І КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

№№ 

з/п П.І.Б. керівника Назва гуртка (тема) 

Електротехніка і електромеханіка імені проф. В.В.Овчарова 

1 к.т.н., доц. Квітка С.О. 

Розробка пристроїв керування, контролю і 

захисту силового електрообладнання потокових 

технологічних ліній 

2 к.т.н., доц. Нестерчук Д.М. 

Розробка та удосконалення системи 

прогнозування, моніторингу та захисту 

трифазних АД 

3 к.т.н., доц. Вовк О.Ю. 

Розробка та удосконалення технологій і 

пристроїв ресурсо- та енергозбереження в АПК 

та побуті 



4 к.т.н., доц. Курашкін С.Ф. 
Дистанційне керування і захист 

електрообладнання 

5 к.т.н., доц. Попова І.О. 
Розробка та удосконалення 

ресурсоенергозберігаючих пристроїв в АПК  

6 к.т.н., доц. Постнікова М.В. 

Розробка енергозберігаючих режимів роботи 

технологічного обладнання на підприємствах 

переробки і зберігання зернових культур 

7 к.т.н., доц. Попрядухін В.С. 
Розробка системи електромагнітного впливу на 

біологічні об’єкти в тваринництві 

8 к.т.н., доц. Ковальов О.В. 
Електропривід малогабаритної 

сільськогосподарської техніки 

9 к.т.н., доц. Речина О. М. 
Ресурсо-енергозбереження в технологічних 

процесах 

Електроенергетика і автоматизація 

1 д.т.н., проф. Діордієв В.Т. Автоматизація технологічних процесів в АПК 

2 к.т.н., доц. Чаусов С.В. 
Використання мікроконтролерів для керування 

розподілених технологічних процесів 

3 
к.т.н., доц. Лисенко О.В.  

ас. Адамова С.В. 

Перспективи розвитку сучасної вітроенергетики 

в умовах півдня України 

4 к.т.н., доц. Лисенко О.В. 

Розробка засобів підвищення надійності та 

ефективності енергозабезпечення виробничих 

процесів в АПК 

5 к.т.н., доц. Петров В.О. 

Автоматизація рульового керування мобільними 

технологічними агрегатами і дослідження 

керованості  

6 к.т.н., доц. Кашкарьов А.О. 

Сучасні алгоритми обробки інформації в 

системах управління сільськогосподарських 

об’єктів 

7 
к.т.н., ст. викл. Чебанов А.Б. 

ас. Адамова С.В. 

Підвищення експлуатаційної надійності 

енергообладнання 

8 к.т.н., ст. викл. Лобода О.І. 

Визначення якості біологічних об’єктів 

нетрадиційними методами без порушення 

оболонки насіння 

9 к.т.н., доц. Сабо А.Г. 
Раціональне використання водних ресурсів у 

плодоовочівництві  

Електротехнології і теплові процеси 

1 к.т.н., доц. Постол Ю.О. Енергозбереження в теплотехнологіях. 

2 д.т.н., проф. Назаренко І.П. Очищення рідин в електричному полі. 

3 
к.т.н., доц. Кушлик Р.В. 

ас. Кушлик Р.Р. 

Застосування ультразвуку в с.г. вироб-ництві. 

4 к.т.н., доц. Гулевський В.Б. Електротехнології в агропромисловому комплексі. 

5 к.т.н., доц. Стьопін Ю.О. 
Вплив електромагнітних полів на біо-логічну 

продуктивність рослин. 

6 к.т.н., доц. Борохов І.В. Електротехнології в с.г. виробництві. 

7 
к.т.н., доц. Орел О.М. Вплив електромагнітного випроміню-вання на 

біологічні об`єкти. 

8 к.т.н., доц. Стручаєв М.І. Теплові насоси та теплогенератори. 

Комп’ютерні науки 

 

1 к.т.н., доц. Строкань О.В. 
Методи оптимізації розміщення джерел 

аероіонізації у заданому приміщенні 



2 д.тн., проф. Малкіна В.М. 

Геометричне моделювання явищ та процесів на 

основі методів комп’ютерного зору та 

комп’ютерної графіки  

3 к.т.н., доц. Лубко Д.В. Інтелектуальні та експертні системи 

4 ас. Мірошниченко М.Ю. Системи візуалізації трьохвимірної графіки 

5 д.т.н., проф. Прийма С.М. 
Інструментальні засоби публікації комп’ютерних 

онтологій 

6 ст. викл. Темніков Г.Є. 

Застосування стандартного ноутбука і 

спеціалізованого програмного забезпечення при 

тестуванні електронного блоку управління 

автомобіля 

7 ст. викл. Зіновєва О.Г. Моделювання складних систем 

8 ас. Мозговенко А.А. Нейронні мережі 

Вища математика і фізика 

1 к.ф.-м.н., доц. Морозов М.В. 
Когерентна оптика та голографічна  

інтерферометрія 

2 ст. викл. Рожкова О.П. 
Методи розв’язування нестандартних  

задач з фізики 

3 ст. викл. Іщенко О.А. 
«Математичне моделювання та оптимізація в 

задачах агропромислової сфери 

 

ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ 

 
№№ 

з/п П.І.Б. керівника Назва гуртка (тема) 

Харчові технології та готельно-ресторанна справа 

1 
д.т.н. доц. Прісс О.П.,  

к.с.-г.н., доц. Жукова В.Ф. 

Нетрадиційні технології зберігання овочевої 

продукції 

2 

к.с.-г.н., доц. Сердюк М.Є, 

к.с.-г.н., доц. Гапріндашвілі Н.А 

к.с.-г.н., доц. Кюрчева Л.М., 

ас. Зарецька Д.К. 

Розробка технології виготовлення вітамінних 

напоїв 

3 к.т.н., доц. Григоренко О.В. 

Підвищення якості та безпечності 

кондитерських виробів та консервів з 

плодово-ягідної сировини 

4 
к.т.н., доц. Загорко Н.П. 

ст. викл. Коляденко В.В. Хімія та біотехнологія вина 

5 
к.с.-г.н., ст. викл. Бандура І.І. 

к.т.н., ст. викл. Кулик А.С. 

Мікологія та мікробіології 

1. Технологія культивування екзотичних 

їстівних грибів 

2. Біотехнологія використання 

мікроорганізмів у харчовій промисловості 

6 

д.с.-г.н., проф. Данченко О.О. 

к.б.н., доц. Здоровцева Л. М. 

ас. Майборода Д.О. 

к.т.н., доц. Сухаренко О.І. 

Біологічно активні природні сполуки та їх 

застосування в харчових технологіях 

Геоекологія і землеустрій 

 

1 к.б.н., доц. Щербина В.В. 
Екодослід 

Лісова стежина 

2 к.б.н., доц. Тарусова Н.В. Еколайн 



3 ас. Ганчук М.М. Екологічна безпека 

4 ас. Голік С.В. Землевпорядник 

Рослинництво імені професора В.В.Калитки 

1 
к.с.-г.н., ст. викл. Білоусова З.В. 

ас. Кенєва В.А.  
 

Обґрунтування антистресових 

прийомів в інтегрованих 

ресурсозберігаючих технологіях 

вирощування зернових культур  
 

2 ст. викл. Кліпакова Ю.О.  
 

З'ясування дії регуляторів росту 

антиоксидантного типу в 

технологіях вирощування 

сільськогосподарських культур  
 

3 

д.с.-г.н., доц. Єременко О.А. 

к.с.-г.н., доц. Покопцева Л.А. 

ас. Онищенко О.В. 

ас. Федосова А.О.  
 

Особливості вирощування 

олійних культур в умовах 

недостатнього зволоження 

Південного Степу України  
 

4 к.с.-г.н., доц. Тодорова Л.В.  
 

Нові кормові та фіто 

енергетичні культури  
 

5 
ст. викл. Журавльова О.В. 

ст. викл. Нєжнова Н.Г.  
 

Удосконалення системи 

інтегрованого захисту с.-г.  

культур Півдня України  
 

6 
к.с.-г.н., доц. Малюк Т.В. 

к.с.-г.н., ст. викл. Козлова Л.В.  
 

Наукові основи збереження 

родючості і раціонального 

використання зрошуваних 

ґрунтів Південного Степу 

України  
 

Плодоовочівництво, виноградарство та біохімія 

1 к.с.-г.н., доц. Колесніков М.О. 

«Plantaphyl» Вплив регуляторів росту на 

продукційний процес сільськогосподарських 

культур за умов осмотичних стресів. 

2 к.с.-г.н., доц. Іванова І.Є., Білоус Е.С. 
Дослідження біохімічного складу плодів 

кісточкових культур при заморожуванні 

3 к.с.-г.н., доц. Герасько Т.В. Органічні технології у рослинництві 

4 к.с.-г.н., доц. Алексєєва О.М. 
Сучасні інтенсивні технології в плодівництві 

і виноградарстві 

5 к.с.-г.н., доц. Розова Л.В 

Удосконалення інтегрованого захисту 

плодових культур від шкідників і хвороб в 

Південному Степу України 

6 к.с.-г.н., доц. Нінова Г.В. 

Удосконалення технології вирощування 

саджанців черешні в умовах Степової зони 

півдня України 

7 к.с.-г.н., доц. Колесніков М.О. 

«Plantaphyl» Вплив регуляторів росту на 

продукційний процес сільськогосподарських 

культур за умов осмотичних стресів. 

Цивільна безпека 

 

1 к.т.н., доц. Малюта С.І. Інтелектуальна власність 

2 к.с.г.н., доц. Яцух О.В. 
Оцінка професійного ризику в сільському 

господарстві 

3 к.т.н., доц. Гранкіна О.В. Управління цивільною безпекою 

4 к.т.н., доц. Мазілін С.Д. 
Організація ОП малих підприємств у 

сучасному виробництві 



5 к.т.н., доц. Мохнатко І.М. 
Міжнародні аспекти забезпечення безпеки 

підприємств 

6 к.т.н., ст.викл. Зоря М.В. 
Система управління охороною праці 

підприємства 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ 

 
№№ 

з/п П.І.Б. керівника Назва гуртка (тема) 

Облік і оподаткування 

1 к.е.н., доц. Голуб Н.О. 
Актуальні питання обліку в умовах 

євроінтеграції.  

2 к.е.н., доц. Демчук О.М. Облік в бюджетних установах.  

3 к.е.н., доц. Костякова А.А. Стратегічне управління витратами в обліку.  

4 к.е.н., доц. Ілляшенко К.В. 

Інформаційне забезпечення й інтелектуальні 

системи обліку, аналізу та управляння 

діяльністю підприємств.  

5 к.е.н., доц. Сахно Л.А. Аудит агропромислових підприємств.  

6 к.е.н., доц. Кучеркова С.О. 
Обліково-аналітичне забезпечення діяльності 

підприємства  

7 к.е.н., доц. Безверхня Ю.В. 
Обґрунтування організації управлінського 

обліку  витрат.  

8 к.е.н., доц. Воронянська О.В. 
Методичні підходи до аналізу господарської 

діяльності. 

9 к.е.н., доц. Левченко О.П. Організація обліку в галузях виробництва 

Фінанси, банківська справа та страхування 

1 
к.е.н., доц. Яцух О.О., 

к.е.н., доц. Захарова Н.Ю. 

Фінансове забезпечення розвитку і 

стимулювання підприємницької діяльності в 

аграрному секторі економіки  

2 
д.е.н., проф. Трусова Н.В. 

к.е.н., доц. Демченко І.В. 

Формування фінансового потенціалу та 

механізми фінансового оздоровлення 

суб’єктів господарювання 

3 
к.е.н., доц. Когут І.А. 

к.е.н., доц. Осипенко С.О. 

Фінансове забезпечення соціально-

економічного розвитку ОТГ в умовах 

реформування місцевого самоврядування в 

Україні 

4 
к.е.н., доц. Косторной С.В. 

к.е.н., доц. Цап В.Д. 

Удосконалення системи та механізмів 

оподаткування підприємств АПВ 

5 

к.е.н., доц. Рубцова Н.М. 

к.е.н., доц. Радченко Н.Г. 

к.е.н., доц. Якушева І.Є., 

к.е.н., доц. Чкан І.О. 

Ринок фінансових послуг та механізм 

забезпечення розвитку підприємницької 

діяльності аграрного сектору економіки 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

1 к.е.н., доц. Болтянська Л.О. Перспективи розвитку підприємств України 

2 к.е.н., доц. Андрєєва Л.О. Стратегія розвитку підприємництва в Україні 

3 к.е.н., доц. Грицаєнко Г.І. 
Економічне управління аграрним 

підприємством 

4 к.е.н., доц. Грицаєнко М.І. Інвестиційний розвиток АПК 

5 к.е.н., доц. Завадських Г.М. 

Соціально-економічний розвиток територій 

(регіональний аспект) 

 



6 к.е.н., доц. Лисак О.І. 
Перспективи розвитку електронної комерції в 

Україні 

7 к.е.н., доц. Педченко Г.П. 
Економіко-математичні та статистичні 

методи дослідження в підприємництві 

8 к.е.н., доц. Прус Ю.О. 
Комерціалізація результатів наукових 

досліджень 

9 к.е.н., доц. Тебенко В.М. Економіка та розвиток підприємництва 

10 к.е.н., доц. Терещенко М.А. Розвиток біржового ринка України 

 

Менеджмент 

 

1 

д.е.н., проф. Нестеренко С.А. 

к.е.н., доц. Сурженко Н.В. 

к.е.н., доц. Розуменко С.М. 

к.е.н., доц. Кравець О.В. 

Управління конкурентоспроможністю 

підприємств 

2 

д.е.н., проф. Синяєва Л.В. 

к.е.н., доц. Бочарова Н.О.,  

к.е.н., доц. Агєєва І.В.,  

ас. Ярчук А.В.  

Управління механізмом відтворення персоналу 

3 

к.е.н., ст. викл. Редько Л.І.  

к.е.н., доц. Шевчук О.Ю. 

к.е.н., доц. Плотніченко С.Р. 

Middle-менеджмент 

Бізнес-консалтинг та міжнародний турізм 

1 к.е.н., доц. Краснодєд Т.Л. Кон’юнктура світових ринків 

2 к.е.н., доц. Бакіна Т.В. Основи економіки 

 

Маркетинг 

 

1 д.е.н., проф. Легеза Д.Г. Маркетинговий менеджмент 

2 к.е.н., доц. Куліш Т.В. 
Маркетингові дослідження  діяльності 

підприємств 

3 к.е.н., доц. Нехай В.В. 
Маркетингова політика розподілу на 

підприємствах 

4 к.е.н., доц. Шквиря Н.О. Стратегічний маркетинг підприємств 

5 к.е.н., доц. Сокіл Я.С. IT-маркетолог 

6 к.е.н., доц. Серських Н.С. Цифровий маркетинг 

7 к.е.н., ст.викл. Коноваленко А.С. Бренд-менеджмент підприємства 

8 к.е.н., доц. Арестенко Т.В. 
Конкурентоспроможність підприємств 

аграрного сектору 

9 ст. викл. Вертегел С.Я.  Дослідження поведінки споживачів 

 

Публічне управління, адміністрування та право 

 

1 д.н.держ.упр., проф. Ортіна Г.В. Океан управління 

2 к.н.держ.упр., ст. викл. Вороніна Ю.Є. Нові механізми регіонального розвитку 

3 д.філос.н., проф. Олексенко Р.І. 
Управління розвитком територій в умовах 

змін 

4 к.н.держ.упр., доц. Застрожнікова І.В. 
Інформаційні системи в державному 

управлінні 

5 к.пед.н., доц. Горбова Н.А. Феміда 

6 викл. Нестеренко О.М. Правовий компас 



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

ЗАГАЛЬНО УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
№№ 

з/п П.І.Б. керівника Назва гуртка (тема) 

Суспільно-гуманітарні науки 

1 к.філол.н., доц. Максимець О.М. Лінгвіст 

2 д.політ.н., проф. Морарь М.В. Держава як інститут політичної системи 

3 к.і.н., доц. Мельник О.О. Інтелект 

4 к.філос.н., доц. Ісакова О.І. Філософія науки 

5 к.пед.н., доц. Тараненко Г.Г. MAGISTER 

6 к.психол.н., ст. викл. Єременко Л.В. Ресурс 

7 к.і.н., ст. викл. Михайлов В.В. КЛІО 

8 к.ф.н., ст. викл. Щербакова Н.В. Герменевтика 

9 ст. викл. Зімоноваа О.В. Мовознавець 

10 ст. викл. Шлеіна Л.І. Гендерні комунікації 

Іноземні мови 

1 ст. викл. Симоненко С.В. 
Світ сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій 

2 ст. викл. Мунтян С.Г. 
Інноваційні агротехнології в контексті 

сталого розвитку 

3 ст. викл. Зайцева Н.В. 
Світові наукові досягнення: інновації та 

впровадження 

4 к.пед.н., доц. Караєва Т.В.  
Управління виробництвом 

сільськогосподарської продукції 

5 ст. викл. Жукова Т.В. Глобалізація світової економіки 

6 ст. викл. Кравець О.О. 

Ціннісні орієнтації сучасної української 

молоді на шляху до Європейського простору. 

Майбутнє України – справа молоді 

7 к.пед.н., доц. Титова О.А. Вступ до інженерної спеціальності 

8 ст. викл. Шевченко С.П. Інноваційні технології сучасності 

9 ст. викл. Кривонос І.А. Сучасна молодь в поліетнічному суспільстві 

10 ст. викл. Виноградова М.С. Французькі фермерські господарства 

11 ст. викл. Білоус Н.В. 
Сучасні технології у фермерських 

господарствах Німеччини 

12 викл. Коваль О.Ю. 

Інновації електроенергетичних  та агро-

технологічних наукових розробок та їх 

впровадження у процес життєдіяльності 

людини 

13 викл. Кулик К.О.  

Сучасні тенденції європейського освітнього 

процесу з питань безпеки життєдіяльності і 

праці 

14 викл. Кулєшов С.О. 
Технологічна глобалізація суспільства ХХІ 

століття 

15 викл. Гладких Г.В. Сучасна економіка 

16 викладач Супрун О.М. 
Глобалізаційний вимір сучасного суспільства: 

виклики та шляхи їх подолання 

17 викл. Нісаноглу Н.Г. 
Фактори успішної комунікації в сучасному 

суспiльствi 

18 викл. Однороманенко М.В. 
Інновації у науці: перспективи їх розвитку й 

впровадження у людське життя 



19 викл. Сімкіна М.А.  
Дослідження актуальних проблем соціальної 

реальності 

20 викл. Лемещенко-Лагода В.В. Глобалізація очима молоді 

21 викл. Шляпіна О.В. Англійська мова у сучасному світі 

 

 


