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старший викладач Зінов’єва Ольга Геннадіївна 

 

1) Наявність публікацій у періодичних наукових виданнях, що 

включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, WebofScienceCoreCollection: 

 

1. Лубко, Д. В., Зінов'єва, О. Г., Шаров, С. В. (2020). Проектування 

інформаційно-довідкової системи агронома для рослиництва на прикладі 

вирощування соняшника. 
http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/12605/1/%d0%9b%d1%83%d0

%b1%d0%ba%d0%be%20%d0%94.%d0%92..pdf 

2. Лубко Д. В., Зінов’єва О. Г., Шаров С. В. Розробка 

інформаційно-довідкової системи агронома для ефективного вирощування 

соняшника в Україні/Науковий вісник Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного : електронне 

наукове фахове видання / ТДАТУ гол. ред. д. т. н., проф. В. М. Кюрчев. - 

Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 10, том 2. 

http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/stattja-lubko-d.v.-

zinovyeva-o.h.-sharov-s.v..pdf 

3. Лубко Д. В., Зінов’єва О. Г., Шаров С. О. Проектування та 

розробкаекспертноїсистемидіагностуваннянесправностейтранспортнихзасоб

ів//Системиобробкиінформації. – 2019. – №1(156). – с. 15-21 

http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/6762/1/soi_2019_1_4.pdf 

4. Програмний модуль для створення навчальних засобів з 

використанням технології Drag-and-drop/В.М. Малкіна, О.Г. Зінов’єва, 

М.Ю. Мирошниченко/ 

UkrainianJournalofEducationalStudiesandInformationTechnology 6 (2), 8-15 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4638 

5. Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г. Методологія проектування експертної 

системи для тваринництва на прикладі вирощування овець / Д.В. Лубко, О.Г. 

Зінов’єва // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного [Електронний ресурс]. Мелітополь: 

ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1. 

http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/31.-lubko.-fahova-

vyrezano.pdf 

6. Realization of the "Transport task" simulation software using the" 

Drag-and-drop" technology/V Malkina, O Zinovieva, A Mozghovenko/Ukrainian 

Journal of Educational Studies and Information Technology 7 (2), 11-19 

http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/statja-malkyna-

zynoveva-mozhovenko.pdf 
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3) Наявність виданого навчального посібника або монографії:  

 

1. Прикладна математика: навч. посібн. / Н.Л.Сосницька, 

В.М.Малкіна, О.А.Іщенко, Л.В.Халанчук, О.Г.Зінов’єва. – Мелітополь : 

ТОВ “КОЛОР-ПРИНТ”, 2019. – 100 с 

http://www.tsatu.edu.ua/vmf/wp-content/uploads/sites/17/na-sajt-posibnyk-

prykladna-matematyka.pdf 

2.Дослідження операцій: навчальний посібник / В. М. Малкіна, О. Г. 

Зінов’єва, М.Ю. Мірошниченко. – Мелітополь: Люкс, 2020. – 201 с. 

 

12) Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

 

1. Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г. Проектування експертної системи для 

тваринництва/ Технічне забезпечення інноваційних технологій в 

агропромисловому комплексі: матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-

конференції (Мелітополь, 01- 24 квітня 2020 р.) / ТДАТУ: ред. кол. В. М. 

Кюрчев, В. Т. Надикто, О. Г. Скляр [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 

310-315 с 

http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/tezy_lubko-

zinovyeva.pdf 

2. Зінов’єва О.Г. Застосування методу морфологічного аналізу при 

виборі програмного забезпечення// Сучасні наукові дослідження на шляху 

до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму 

(21-22 червня 2019 р.), Таврійський державний агротехнологічний 

університет імені Дмитра Моторного, за загальною редакцією д.т.н., 

професора Надикто В.Т. - Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. - Частина 

2. - с. 39-41 

http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/tezy_zinovyeva.pdf 

3. Зінов’єва О.Г. Використання в навчальному процесі 

комп’ютерних навчальних програм із застосуванням технології DRAG-

AND-DROP/О.Г.Зінов’єва, В.М. Малкіна - Удосконалення освітньо-

виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 20/Збірник 

науково-методичнихпраць/ Таврійський державний агротехнологічний 

університет – Мелітополь, 2017http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2894 

4. Беккауер А.О., Зінов’єва О.Г. Мобільнийдодаток для 

прогнозуванняпопиту на продукціюпідприємства. [Електронний 

ресурс]/А.О. Беккауер, О.Г. Зінов’єва//СхіднаЄвропа, економіка, бізнес та 

управління. – 2018. №4 (15). 

5. Зінов’єва О.Г. Автоматизація робочого місця страхового агенту 

Журнал „Східна Європа: економіка, бізнес та управління”/О.Г. Зінов’єва, 

А.О. Беккауер, ДНВЗ „Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури”. Дніпро. 2017 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2900 

6. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА-ТРЕНАЖЕР НА ОСНОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ DRAG-AND-DROP /В. М. Малкіна, О. Г. Зінов’єва// 
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Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференція 

студентів і молодих учених „Автоматизація та інформаційні технології: 

стан, досягнення, перспективи розвитку” (14-15 листопада 2018 року) - 

Бердянск: БЕРДЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ, 

2018 – С. 98-101 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4638 

14) Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ 

етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт): 

 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт – Іванова А.В. гр. 

11МБКН «Розробка довідково-експертної системи з агротехнології 

вирощування винограду» 

 

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком  

 

«Моделювання складних систем»  

«Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі» (Зінов’єва 

О.Г., Малкіна В.М.) 

http://www.tsatu.edu.ua/nauka/wp-content/uploads/sites/49/nakaz-1422-n-pro-

zatverdzhennja-pereliku-hurtkiv-2020-2021-n.r..pdf 
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