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НАКАЗ 

 

«11» червня 2021 р.                                                                      № 272 ОД 

м. Харків 
 

 

Про функціонування створених та 

нових студентських наукових творчих 

об’єднань в університеті  
 

 

З метою виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, 

поглиблене вивчення студентами відповідної галузі наук, набуття навичок 

науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, 

обговорення актуальних проблем відповідної галузі наук, розширення 

загального і професійного світогляду та підвищення конкурентоспроможності 

НТУ «ХПІ»,  

НАКАЗУЮ:  

1. Упорядкувати студентські наукові творчі об’єднання, які функціонують. 

1.1 В Навчально-науковому інституті енергетики, електроніки та 

електромеханіки такими, що функціонують вважати наступні студентські 

наукові творчі об’єднання: 

1.1.1 Студентські наукові гуртки «Відновлювані джерела енергії» та 

«Високовольтна імпульсна техніка» на кафедрі інженерної електрофізики. 

1.1.1.1 Керівником студентського наукового гуртка «Відновлювані джерела 

енергії» призначити доцента кафедри інженерної електрофізики БОРЦОВА 

Олександра Васильовича. 

1.1.1.2 Керівником студентського наукового гуртка «Високовольтна 

імпульсна техніка» призначити професора кафедри інженерної електрофізики 

РЕЗИНКІНА Олега Лук’яновича. 

1.1.2 Студентський науковий гурток «ELECTROLIUM» на кафедрі передачі 

електричної енергії. 

1.1.2.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри передача електричної енергії ДОВГАЛЮК Оксану Миколаївну. 

1.1.3 Студентський науковий гурток «Теплоенергетика та 

енергоефективність» на кафедрі теплотехніки та енергоефективних технологій. 



1.1.3.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій ПЕРЕСЬОЛКОВА 

Олександра Романовича. 

1.1.3.1.1 Керівником студентської проблемної групи «Проектування 

сучасних котлів та котельних» призначити доцента кафедри теплотехніки та 

енергоефективних технологій ТАРАСЕНКА Олександра Миколайовича. 

1.1.3.1.2 Керівником студентської проблемної групи «Паливо та джерела 

енергії» призначити доцента кафедри теплотехніки та енергоефективних 

технологій УГОЛЬНІКОВА Сергія Вікторовича. 

1.1.3.1.3 Керівником студентської проблемної групи «Енергетичний 

менеджмент та аудит» призначити асистента кафедри теплотехніки та 

енергоефективних технологій КОРНЕЛЮК Вікторію Миколаївну. 

1.1.3.1.4 Керівником студентської проблемної групи «Системи 

теплоенергозабезпечення та когенераційні установки» призначити старшого 

викладача кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій ЄНУ Світлану 

Василівну. 

1.1.3.1.5 Керівником студентської проблемної групи «Технічна 

термодинаміка» призначити доцента кафедри теплотехніки та енергоефективних 

технологій ЯРОШЕНКО Тетяну Іванівну. 

1.1.3.1.6 Керівником студентської проблемної групи «Тепломасообмін» 

призначити старшого викладача кафедри теплотехніки та енергоефективних 

технологій ПИЛЬОВА Вячеслава Володимировича. 

1.1.4 Студентське проектно-конструкторське бюро з робототехніки та 

мехатроніки «RoboDev АЕМС» на кафедрі автоматизованих електромеханічних 

систем. 

1.1.4.1 Керівником студентського проектно-конструкторського бюро 

«RoboDev АЕМС» призначити доцента кафедри автоматизованих 

електромеханічних систем КОТЛЯРОВА Володимира Олеговича. 

1.1.5 Студентський науковий гурток «Моделювання та друк тривимірних 

об’єктів на 3D принтері» на кафедрі електричних апаратів.  

1.1.5.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри електричних апаратів ГРЕЧКО Олександра Михайловича.  

1.1.6 Створити студентський науковий гурток «Цифрова електроніка та 

програмування» на кафедрі промислової і біомедичної електроніки.  

1.1.6.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри промислової і біомедичної електроніки СТИСЛА Богдана 

Олександровича.  



1.1.7 Створити студентський науковий гурток «HardWire» та закріпити його 

за кафедрою промислової і біомедичної електроніки.  

1.1.7.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри промислової і біомедичної електроніки МАХОНІНА Миколу 

Віталійовича.  

1.1.8 Студентські наукові гуртки «Залізничний транспорт» і «Електричний 

транспорт» на кафедрі електричного транспорту та тепловозобудування. 

1.1.8.1 Співкерівниками студентського наукового гуртка «Залізничний 

транспорт» призначити професора кафедри електричного транспорту та 

тепловозобудування МАСЛІЄВА В’ячеслава Георгійовича та доцентів кафедри 

електричного транспорту та тепловозобудування ЯКУНІНА Дмитра Ігоровича 

та ЄРІЦЯНА Багіша Хачіковича. 

1.1.8.2 Співкерівниками студентського наукового гуртка «Електричний 

транспорт» призначити доцентів кафедри електричного транспорту та 

тепловозобудування ОВЕР’ЯНОВУ Лілію Вікторівну і РЯБОВА Євгена 

Сергійовича та старшого викладача кафедри електричного транспорту та 

тепловозобудування ДЕМИДОВА Олександра Вікторовича. 

1.2 В Навчально-науковому інституті механічної інженерії і транспорту 

такими, що функціонують вважати наступні студентські наукові творчі 

об’єднання: 

1.2.1 Студентський науковий гурток «Welding Universe» на кафедрі 

зварювання. 

1.2.1.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити старшого 

викладача кафедри зварювання ГЛУШКО Альону Валеріївну. 

1.2.2 Студентський науковий гурток «Екологічний клуб «Я-Еколюдина» на 

кафедрі хімічної техніки та промислової екології. 

1.2.2.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри хімічної техніки та промислової екології ТИХОМИРОВУ Тетяну 

Сергіївну. 

1.2.2.1.1 Керівником студентської проблемної групи «Екологічна освіта та 

популяризація науки серед молоді» призначити завідувача кафедри хімічної 

техніки та промислової екології ШЕСТОПАЛОВА Олексія Валерійовича. 

1.2.2.1.2 Керівником студентської проблемної групи «Зелені бізнес-ідеї» 

призначити доцента кафедри хімічної техніки та промислової екології ФІЛЕНКО 

Олесю Миколаївну. 

1.3 В Навчально-науковому інженерно-фізичному інституті такими, що 

функціонують вважати наступні студентські наукові творчі об’єднання: 

1.3.1 Студентський науковий гурток «Аналітичне та комп’ютерне 

моделювання в прикладній математиці» на кафедрі динаміки та міцності машин. 



1.3.1.1 Спрівкерівниками студентського наукового гуртка призначити 

доцентів кафедри динаміки та міцності машин ГРИЩЕНКА Володимира 

Миколайовича, АНДРЄЄВА Арнольда Георгійовича, ФЕДОРОВА Віктора 

Олександровича. 

1.3.2 Студентський науковий гурток «ВСТФ PhysicsBusters» на кафедрі 

фізики.  

1.3.2.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри фізики МІНАКОВУ Ксенію Олександрівну. 

1.3.3 Студентський науковий гурток «Фізичні процеси та явища – основа 

фізичного експерименту» на кафедрі фізики.  

1.3.3.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри фізики АНДРЕЄВУ Ольгу Миколаївну.  

1.3.4 Студентський науковий гурток «Застосування мікроконтролерів у 

фізичному експерименті» на кафедрі фізики.  

1.3.4.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри фізики АНДРЕЄВА Олександра Миколайовича.  

1.3.5 Студентський науковий гурток «Фізика в дослідах та демонстраціях» 

на кафедрі фізики.  

1.3.5.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити старшого 

викладача кафедри фізики КРИВОНІС Світлану Станіславівну.  

1.3.6 Студентський науковий гурток «Фізика. До та після Енштейна» на 

кафедрі фізики.  

1.3.6.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри фізики ГАЛУЩАК Ірину Володимирівну. 

1.3.7 Студентський науковий гурток «Комп’ютерна оптика» на кафедрі 

фізики.  

1.3.7.1. Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри фізики САВЧЕНКО Аллу Олександрівну. 

1.3.8 Студентський науковий гурток «Відеофізика та наноструктури» на 

кафедрі фізики. 

1.3.8.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри фізики ДЬЯКОНЕНКО Ніну Леонідівну. 

1.3.9 Студентський науковий гурток «Фізика для всіх» на кафедрі фізики. 

1.3.9.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри фізики ХРАМОВУ Тетяну Іванівну. 

1.3.10 Студентський науковий гурток «Історія фізики та техніки» на кафедрі 

фізики. 

1.3.10.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри фізики ГАПОЧЕНКО Світлану Дмитрівну. 



1.3.11 Студентський науковий гурток «Сучасна електроніка: створення 

цікавих електронних пристроїв MicroTech» на кафедрі фізичного 

матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики.  

1.3.11.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити завідувача 

кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики 

ЗАЙЦЕВА Романа Валентиновича. 

1.3.11.1.1 Керівником студентської проблемної групи «Сучасна електроніка: 

Основи наноелектроніки» призначити доцента кафедри фізичного 

матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики ДРОЗДОВА Антона 

Миколайовича. 

1.3.12 Студентські наукові гуртки «Комп’ютерне моделювання роботів та 

маніпуляторів», «Комп’ютерне моделювання динамічних процесів» та 

«Додаткові глави вищої математики» на кафедрі комп’ютерне моделювання 

процесів та систем. 

1.3.12.1 Керівником студентського наукового гуртка «Комп’ютерне 

моделювання роботів та маніпуляторів» призначити професора кафедри 

комп’ютерне моделювання процесів та систем АНДРЄЄВА Юрія Михайловича. 

1.3.12.2 Керівником студентського наукового гуртка «Комп’ютерне 

моделювання динамічних процесів» призначити старшого викладача кафедри 

комп’ютерне моделювання процесів та систем МЕТЕЛЬОВА Володимира 

Олександровича. 

1.3.12.3 Керівником студентського наукового гуртка «Додаткові глави 

вищої математики» призначити доцента кафедри комп’ютерне моделювання 

процесів та систем ЧИСТИЛІНУ Ганну Вікторівну. 

1.4 В Навчально-науковому інституті хімічних технологій та інженерії 

такими, що функціонують вважати наступні студентські наукові творчі 

об’єднання: 

1.4.1 Студентський науковий гурток «Перспективні технології 

високоефективних і безпечних лікарських препаратів на основі природної 

сировини» на кафедрі органічного синтезу і нанотехнологій. 

1.4.1.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити професора 

кафедри органічного синтезу і нанотехнологій ГОРДІЄНКО Анатолія 

Дмитровича. 

1.4.1.1.1 Керівником студентської проблемної групи «Традиційні та 

інноваційні технології лікувально-профілактичних косметичних засобів» 

призначити доцента кафедри органічного синтезу і нанотехнологій 

ОВСЯННІКОВУ Тетяну Олександрівну. 

1.4.1.1.2 Керівником студентської проблемної групи «Сучасні 

фармакогностичні тенденції в технології лікарських засобів» призначити 



доцента кафедри органічного синтезу і нанотехнологій САВЧЕНКО Людмилу 

Григорівну. 

1.4.2 Студентський науковий гурток «Комплексні інновації харчової та 

хімічної інженерії» на кафедрі інтегрованих технологій, процесів та апаратів. 

1.4.2.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити професора 

кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів БУХКАЛО Світлану 

Іванівну. 

1.4.3 Студентські наукові гуртки «Теоретичні основи біотехнології та 

біоінженерії» та «Фундаментальні основи промислової біотехнології» на кафедрі 

біотехнології, біофізики та аналітичної хімії. 

1.4.3.1 Керівником студентського наукового гуртка «Теоретичні основи 

біотехнології та біоінженерії»призначити завідувача кафедри біотехнології, 

біофізики та аналітичної хімії БЛИЗНЮК Ольгу Миколаївну. 

1.4.3.1.1 Керівником студентської проблемної групи «Імітаційне 

моделювання в дослідженні та навчанні біотехнології» призначити старшого 

викладача кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії КУКУШКІНА 

Андрія Івановича. 

1.4.3.2 Керівником студентського наукового гуртка «Фундаментальні 

основи промислової біотехнології» призначити доцента кафедри біотехнології, 

біофізики та аналітичної хімії ВАРАНКІНУ Олександру Олександрівну.  

1.4.3.2.1 Керівником студентської проблемної групи «Екологія та біологічні 

аспекти захисту навколишнього середовища» призначити доцента кафедри 

біотехнології, біофізики та аналітичної хімії БЄЛІНСЬКУ Анну Павлівну. 

1.4.3.2.2 Керівником студентської проблемної групи «Отримання та 

дослідження біологічно активних речовин» призначити асистента кафедри 

біотехнології, біофізики та аналітичної хімії МИРОНЕНКО Лілію Сергіївну. 

1.4.4 Студентські наукові гуртки «Vagantes» та «Інноваційні харчові 

технології» на кафедрі технології жирів та продуктів бродіння. 

1.4.4.1 Керівником студентського наукового гуртка «Vagantes» призначити 

доцента кафедри технології жирів та продуктів бродіння МАТЮХОВА Дмитра 

Володимировича. 

1.4.4.2 Співкерівниками студентського наукового гуртка «Інноваційні 

харчові технології» призначити професорів кафедри технології жирів та 

продуктів бродіння ПІВЕНЬ Олену Миколаївну та ПЕРЕВАЛОВА Леоніда 

Івановича. 

1.4.5 Студентський науковий гурток «Школа органічного синтезу і хімічних 

технологій» на кафедрі органічного синтезу і нанотехнологій. 

1.4.5.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити завідувача 

кафедри АНАН’ЄВУ Валерію Вікторівну.  



1.4.5.1.1 Керівником студентської проблемної групи «Сучасні хімічні 

технології в розробці комплексних харчових добавок і косметичних засобів» 

призначити завідувача кафедри АНАН’ЄВУ Валерію Вікторівну. 

1.4.5.1.2 Керівником студентської проблемної групи «Нові хімічні 

технології органічного синтезу» призначити доцента кафедри органічного 

синтезу і нанотехнологій ПЕТРОВА Сергія Олександровича. 

1.5 В Навчально-науковому інституті економіки, менеджменту і 

міжнародного бізнесу такими, що функціонують вважати наступні студентські 

наукові творчі об’єднання: 

1.5.1 Студентський науковий гурток «Міжнародні економічні відносини» 

(за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини») на кафедрі 

менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних 

відносин. 

1.5.1.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити професора 

кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних 

економічних відносин ПОСОХОВА Ігоря Михайловича. 

1.5.1.1.1 Керівником студентської проблемної групи «Створення та 

функціонування міжнародних бізнес-структур» призначити професора кафедри 

менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних 

відносин ЧЕРЕПАНОВУ Вікторію Олександрівну. 

1.5.1.1.2 Керівником студентської проблемної групи «Міжнародна 

економіка» призначити доцента кафедри менеджменту інноваційного 

підприємництва та міжнародних економічних відносин НОВІК Ірину 

Олексіївну. 

1.5.1.1.3 Керівником студентської проблемної групи «Сучасні тенденції 

розвитку міжнародного бізнесу» призначити доцента кафедри менеджменту 

інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин 

СИНІГОВЕЦЬ Ольгу Миколаївну. 

1.5.1.1.4 Керівниками студентської проблемної групи «Європейська 

економічна інтеграція» призначити професора кафедри менеджменту 

інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин 

ПОГОРЄЛОВА Сергія Миколайовича і доцента кафедри економічної 

кібернетики та маркетингового менеджменту СОКОЛ Катерину Михайлівну. 

1.5.2 Студентський науковий гурток «Управління підприємницькою 

діяльністю» на кафедрі менеджменту інноваційного підприємництва та 

міжнародних економічних відносин. 

1.5.2.1 Співкерівниками студентського наукового гуртка призначити 

професора кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та 

міжнародних економічних відносин ШМАТЬКО Наталію Михайлівну та 



доцента кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних 

економічних відносин ПАНТЕЛЄЄВА Михайла Сергійовича. 

1.5.2.1.1 Керівником студентської проблемної групи «Державне 

регулювання підприємницької діяльності» призначити доцента кафедри 

менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних 

відносин КАРМІНСЬКУ-БЄЛОБРОВУ Марину Володимирівну. 

1.5.2.1.2 Керівником студентської проблемної групи «Актуальні проблеми 

комерціалізації інтелектуальної власності в сфері промисловості та туристичної 

індустрії» призначити професора кафедри менеджменту інноваційного 

підприємництва та міжнародних економічних відносин КОСЕНКА Андрія 

Васильовича.  

1.5.2.1.3 Керівником студентської проблемної групи «Розвиток теорії та 

практики маркетингу для забезпечення конкурентоспроможності промислових 

та туристичних підприємств» призначити професора кафедри менеджменту 

інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин ДОЛИНУ 

Ірину Володимирівну. 

1.5.3 Створити студентський науковий гурток «Сучасні тенденції розвитку 

підходів менеджменту підприємств та організацій» та закріпити їх за кафедрою 

менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних 

відносин. 

1.5.3.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних 

економічних відносин СУСЛІКОВА Станіслава В’ячеславовича. 

1.5.3.1.1 Керівником студентської проблемної групи «Менеджмент 

інноваційної діяльності» призначити професора кафедри менеджменту 

інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин 

ДЮЖЕВА Віктора Геннадійовича. 

1.5.3.1.2 Співкерівниками студентської проблемної групи «Наукові 

проблеми менеджменту підприємств та організацій» призначити доцентів 

кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних 

економічних відносин ПОГОРЄЛОВУ Тетяну Олексіївну та ПОБЕРЕЖНОГО 

Романа Олеговича. 

1.5.3.1.3 Керівником студентської проблемної групи «Менеджмент 

міжнародного туризму та гостинності» покласти на професора кафедри 

менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних 

відносин МАТРОСОВУ Вікторію Олександрівну. 

1.5.4 Студентський науковий гурток «Маркетинг» (за спеціальністю 075 

«Маркетинг») на кафедрі економічної кібернетики та маркетингового 

менеджменту. 



1.5.4.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити завідувача 

кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту РАЙКО 

Діану Валеріївну. 

1.5.4.1.1 Керівником студентської проблемної групи «Маркетинг інновацій» 

призначити професора кафедри економічної кібернетики та маркетингового 

менеджменту ШИПУЛІНУ Юлію Сергіївну. 

1.5.4.1.2 Керівником студентської проблемної групи «Цифрові технології в 

економіці та маркетингу» професора кафедри економічної кібернетики та 

маркетингового менеджменту ЗАРУБУ Віктора Яковлевича та старшого 

викладача кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту 

ПАРФЕНТЕНКО Ірину Анатоліївну. 

1.5.5 Студентський науковий гурток «Менеджмент» (за освітніми 

програмами «Менеджмент організацій та адміністрування» і «Бізнес-

адміністрування») на кафедрі менеджменту та оподаткування. 

1.5.5.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити завідувача 

кафедри менеджменту та оподаткування КРАСНОКУТСЬКУ Наталію 

Станіславівну. 

1.5.5.1.1 Керівником студентської проблемної групи «Оподаткування в 

умовах глобалізаційної економіки» призначити професора кафедри 

менеджменту та оподаткування КОПТЄВУ Ганну Миколаївну. 

1.5.5.1.2 Керівником студентської проблемної групи «Менеджмент якості» 

призначити доцента кафедри менеджменту та оподаткування ГОРБУНОВА 

Миколу Петровича. 

1.5.5.1.3 Керівником студентської проблемної групи «Управління 

розвитком персоналу організацій» призначити доцента кафедри менеджменту та 

оподаткування ЗАМУЛУ Олену Василівну. 

1.5.5.1.4 Керівником студентської проблемної групи «Комунікації в 

менеджменті» призначити доцента кафедри менеджменту та оподаткування 

ЛІНЬКОВУ Олену Юріївну. 

1.5.5.1.5 Співкерівниками студентської проблемної групи «Логістичний 

менеджмент» призначити доцента кафедри менеджменту та оподаткування 

КОВШИКА Валентина Ігоровича та доцента кафедри менеджменту та 

оподаткування ПРОХОРЕНКО Олену Вікторівну. 

1.5.5.1.6 Керівником студентської проблемної групи «Маркетинговий 

менеджмент і соціальна відповідальність бізнесу (англійською мовою)» 

призначити доцента кафедри менеджменту та оподаткування НАЩЕКІНУ Ольгу 

Миколаївну. 



1.5.5.1.7 Керівником студентської проблемної групи «Проблемні питання 

антикризового управління підприємствами» призначити доцента кафедри 

менеджменту та оподаткування УГРІМОВУ Ірину Володимирівну. 

1.5.5.1.8 Керівником студентської проблемної групи «Лідерство в 

менеджменті» призначити доцента кафедри менеджменту та оподаткування 

ЯЦЕНКО Ольгу Миколаївну. 

1.5.5.1.9 Співкерівниками студентської проблемної групи «Фінансові 

проблеми українських підприємств в умовах невизначеності та нестабільності 

національної економіки» призначити професора кафедри менеджменту та 

оподаткування ВЛАСОВУ Наталію Олексіївну та професора кафедри економіки 

і маркетингу ФЕДОРЕНКО Ірину Анатоліївну. 

1.5.5.1.10 Керівником студентської проблемної групи «Математичні методи 

та моделі в менеджменті» призначити старшого викладача кафедри 

менеджменту та оподаткування ФОЩІЯ Петра Миколайовича та асистента 

кафедри менеджменту та оподаткування ФОЩІЙ Марію Дмитрівну. 

1.5.6 Студентський науковий гурток «Облік та оподаткування» на кафедрі 

бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи. 

1.5.6.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити завідувача 

кафедри бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи ЯКИМЕНКО-

ТЕРЕЩЕНКО Наталію Василівну. 

1.5.6.1.1 Керівником студентської проблемної групи «Бухгалтер-аналітик» 

призначити доцента кафедри бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної 

справи АЛЕКСАНДРОВУ Вікторію Олександрівну.  

1.5.7 Студентський науковий гурток «Економічна теорія» на кафедрі 

загальної економічної теорії. 

1.5.7.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити професора 

кафедри загальної економічної теорії АРХІЄРЕЄВА Сергія Ігоревича. 

1.5.7.1.1 Керівником студентської проблемної групи «Основи ведення 

бізнесу» призначити доцента кафедри загальної економічної теорії ЯЦИНУ 

Вікторію Валентинівну. 

1.5.7.1.2 Керівником студентської проблемної групи «Державне та 

регіональне управління» призначити доцента кафедри загальної економічної 

теорії ГУБАНОВУ Ніно Нодарівну. 

1.5.7.1.3 Керівником студентської проблемної групи «Сучасні проблеми 

розвитку світової економіки» призначити доцента кафедри загальної 

економічної теорії МАКСИМЕНКО Яну Анатоліївну. 

1.5.8 Студентський науковий гурток «Сучасна економічна теорія» на 

кафедрі загальної економічної теорії. 



1.5.8.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри загальної економічної теорії ВОЛОСНІКОВУ Наталію Миколаївну. 

1.5.8.1.1 Керівником студентської проблемної групи «Актуальні проблеми 

функціонування сучасної економічної системи» призначити доцента кафедри 

загальної економічної теорії ДЯЧЕНКО Тетяну Анатоліївну. 

1.5.8.1.2 Керівником діючої проблемної групи «Contemporary 

Macroeconomics» призначити доцента кафедри загальної економічної теорії 

МИТРОФАНОВУ Анастасію Сергіївну. 

1.5.8.1.3. Керівником студентської проблемної групи «Актуальна 

мікроекономіка» призначити доцента кафедри загальної економічної теорії 

КЛИМОВУ Світлану Олегівну. 

1.5.9 Студентський науковий гурток «Підприємницька діяльність» на 

кафедрі комерційної, торгівельної та підприємницької діяльністю. 

1.5.9.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити завідувача 

кафедри комерційної, торгівельної та підприємницької діяльності ШАПРАНА 

Євгена Миколайовича. 

1.6 На факультеті соціально-гуманітарних технологій такими, що 

функціонують вважати наступні студентські наукові творчі об’єднання: 

1.6.1 Студентський науковий гурток «Історик» на кафедрі українознавства, 

культурології та історії науки. 

1.6.1.1 Співкерівниками студентського наукового гуртка призначити 

професора кафедри українознавства, культурології та історії науки САВЧЕНКА 

Леоніда Петровича та доцента кафедри українознавства, культурології та історії 

науки ДВОРКІНА Ігоря Володимировича. 

1.6.2 Студентський науковий гурток «Актуальні проблеми прикладної та 

комп’ютерної лінгвістики» на кафедрі інтелектуальних комп’ютерних систем. 

1.6.2.1 Співкерівниками студентського наукового гуртка призначити 

доцентів кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем БАБКОВУ Надію 

Вікторівну, КОЧУЄВУ Зою Анатоліївну та старшого викладача кафедри 

інтелектуальних комп’ютерних систем ГУЛІЄВУ Діну Олександрівну. 

1.6.3 Студентські наукові гуртки «Педагогічні студії», «Наукові 

дослідження в освітньому менеджменті», «Організаційна та професійна 

психологія», «Дослідження проблем загальної та вікової психології», 

«Коучінгові техніки в діяльності практичного психолога», «Ігрові та тренінгові 

технології в психологічній практиці», «Психолого-педагогічні проблеми 

лідерства», «Лідерство в студентському середовищі» на кафедрі педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна. 

1.6.3.1 Співкерівниками студентського наукового гуртка «Педагогічні 

студії» призначити доцентів кафедри педагогіки та психології управління 



соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна СЕРЕДУ Наталю Вікторівну та 

РЕЗНІК Світлану Миколаївну. 

1.6.3.2 Співкерівниками студентського наукового гуртка «Наукові 

дослідження в освітньому менеджменті» призначити доцентів кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна 

СОЛОДОВНИК Тетяну Олександрівну та ВОРОБЙОВУ Євгенію В’ячеславівну.  

1.6.3.3 Співкерівниками студентського наукового гуртка «Організаційна та 

професійна психологія» призначити доцента кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна БОГДАН Жанну 

Борисівну та старшого викладача кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна МОВЧАН Яну Олександрівну. 

1.6.3.4 Співкерівниками студентського наукового гуртка «Дослідження 

проблем загальної та вікової психології» призначити професора кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна 

ПІДБУЦЬКУ Ніну Вікторівну та доцента кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна ШТУЧЕНКО Ірину 

Євгенівну. 

1.6.3.5 Співкерівниками студентського наукового гуртка «Коучінгові 

техніки в діяльності практичного психолога» призначити доцента кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна 

КНИШ Анастасію Євгенівну та асистента кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна ФАЛЬКО Карину 

Отеллівну. 

1.6.3.6 Співкерівниками студентського наукового гуртка «Ігрові та 

тренінгові технології в психологічній практиці» призначити доцентів кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна 

ШАПОВАЛОВУ Вікторію Валеріївну та КВАСИК Ольгу Віталіївну.  

1.6.3.7 Керівником студентського наукового гуртка «Психолого-педагогічні 

проблеми лідерства» призначити професора кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна ПОНОМАРЬОВА 

Олександра Семеновича.  

1.6.3.8 Співкерівниками студентського наукового гуртка «Лідерство в 

студентському середовищі» призначити професора кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна ГУРУ 

Тетяну Віталіївну та асистента кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна КОСТИРЮ Ірину Валентинівну. 

1.6.4 Студентські наукові гуртки «Правознавець» і «Абетка права» на 

кафедрі права. 



1.6.4.1 Керівником студентського наукового гуртка «Правознавець» 

призначити старшого викладача кафедри права ВЕРГУНА Володимира 

Григоровича. 

1.6.4.2 Керівником студентського наукового гуртка «Абетка права» 

призначити старшого викладача кафедри права СЄМКА Михайла 

Олександровича. 

1.6.5 Студентський науковий гурток «З’єднання» на кафедрі фізичного 

виховання. 

1.6.5.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри БІЛОУС Олесю Валеріївну. 

1.6.6 Студентський науковий дискусійний клуб «Українське суспільство: 

очами соціологів і політологів» на кафедрі соціології і публічного управління. 

1.6.6.1 Співкерівниками студентського наукового дискусійного клубу 

призначити професора кафедри соціології і публічного управління 

ТЕРЕЩЕНКО Діну Акрамівну та старшого викладача кафедри соціології і 

публічного управління КОЗЛОВУ Олену Аркадіївну. 

1.7 На факультеті комп’ютерних наук і програмної інженерії такими, що 

функціонують вважати наступні студентські наукові творчі об’єднання: 

1.7.1 Студентський науковий гурток «Спеціальні розділи з курсу вищої 

математики» на кафедрі комп’ютерної математики і аналізу даних. 

1.7.1.1 Співкерівниками студентського наукового гуртка призначити 

професора АХІЄЗЕР Олену Борисівну та доцента кафедри комп’ютерної 

математики і аналізу даних ДУНАЄВСЬКУ Ольгу Ігорівну.  

1.7.2 Студентський науковий гурток «Системний підхід у розрахункових 

процедурах транспортної логістики та багатокритеріальної оптимізації» на 

кафедрі програмної інженерії та інформаційних технологій управління. 

1.7.2.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити професора 

кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління 

ГАМБАРОВА Леоніда Арамовича. 

1.7.3 Студентський науковий гурток «Системологія, математичні моделі 

системних досліджень в межах міждисциплінарних наукових робіт» на кафедрі 

програмної інженерії та інформаційних технологій управління.  

1.7.3.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити професора 

кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління 

КОЗУЛЮ Тетяну Володимирівну. 

1.7.4 Студентський науковий гурток «Проблеми управління ІТ-проектами» 

на кафедрі програмної інженерії та інформаційних технологій управління. 



1.7.4.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити професора 

кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління 

СТРАТІЄНКО Наталію Костянтинівну. 

1.7.5 Студентський науковий гурток «Методи та моделі віртуалізації систем 

паралельної обробки даних» на кафедрі програмної інженерії та інформаційних 

технологій управління.  

1.7.5.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити професора 

кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління 

ШЕВЧЕНКА Сергія Васильовича.  

1.7.6 Студентський науковий гурток «Методи та моделі дослідження якості 

програмного забезпечення з використанням елементів теорії інтелекту» на 

кафедрі програмної інженерії та інформаційних технологій управління.  

1.7.6.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління БІЛОВУ 

Марію Олексіївну. 

1.7.7 Студентський науковий гурток «Дослідження проблем 

інформаційного пошуку на ресурсах електронної торгівлі» на кафедрі 

програмної інженерії та інформаційних технологій управління.  

1.7.7.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління ВОВК 

Марину Анатоліївну. 

1.7.8 Студентський науковий гурток «Інформаційні технології управління 

системами в умовах невизначеності» на кафедрі програмної інженерії та 

інформаційних технологій управління.  

1.7.8.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління 

ВОЛОВЩИКОВА Валерія Юрійовича. 

1.7.9 Студентський науковий гурток «Інформаційні технології для 

повсякденної діяльності НПП ВНЗ» на кафедрі програмної інженерії та 

інформаційних технологій управління.  

1.7.9.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління 

ДВУХГЛАВОВА Дмитра Едуардовича. 

1.7.10 Студентський науковий гурток «Методи та моделі формування баз 

знань в межах KMS» на кафедрі програмної інженерії та інформаційних 

технологій управління.  

1.7.10.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління 

КОЗУЛЮ Марію Михайлівну. 



1.7.11 Студентський науковий гурток «Системний аналіз та оптимізація 

процесів управління функціонування і розвитком сучасних бізнес-систем» на 

кафедрі програмної інженерії та інформаційних технологій управління.  

1.7.11.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління 

ЛИСИЦЬКОГО Василя Лаврентійовича. 

1.7.12 Студентський науковий гурток «Комплексне оцінювання 

багатоознакових об’єктів і процесів» на кафедрі програмної інженерії та 

інформаційних технологій управління.  

1.7.12.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри програмної інженерії ЛЮТЕНКО Ірини Вікторівну. 

1.7.13 Студентський науковий гурток «Інформаційні технології 

стратегічного управління розвитком складних організаційно-технічних систем» 

на кафедрі програмної інженерії та інформаційних технологій управління. 

1.7.13.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління 

МОСКАЛЕНКО Валентину Володимирівну. 

1.7.14 Студентський науковий гурток «Моделювання та аналіз бізнес-

систем та бізнес-процесів. Теоретичні та практичні аспекти» на кафедрі 

програмної інженерії та інформаційних технологій управління.  

1.7.14.1 Керівником студентського наукового призначити доцента кафедри 

програмної інженерії та інформаційних технологій управління ОРЛОВСЬКОГО 

Дмитра Леонідовича. 

1.7.15 Студентський науковий гурток «Оптимізація процесів управління 

мережевими ресурсами в розподілених комп’ютерних інформаційно-

управляючих системах» на кафедрі програмної інженерії та інформаційних 

технологій управління. 

1.7.15.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління 

ПАШНЄВА Андрія Анатолійовича. 

1.7.16 Студентський науковий гурток «Моделі, методи та засоби розробки 

програмного забезпечення на основі використання корпоративних знань та 

якісної підготовки персоналу ІТ-компаній» на кафедрі програмної інженерії та 

інформаційних технологій управління.  

1.7.16.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління 

СОКОЛА Володимира Євгеновича. 

1.7.17 Студентський науковий гурток «Проблеми інформаційного пошуку 

та інтелектуального аналізу даних на електронних ресурсах» на кафедрі 

програмної інженерії та інформаційних технологій управління.  



1.7.17.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління 

ЧЕРЕДНІЧЕНКО Ольгу Юріївну. 

1.7.18 Студентський науковий гурток «Розподілені системи підтримки 

прийняття стратегічних рішень» на кафедрі програмної інженерії та 

інформаційних технологій управління. 

1.7.18.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління 

ШМАТКА Олександра Віталійовича.  

1.7.19 Студентський науковий гурток «Багатоагентні моделі та методи збору 

та видобування інформації» на кафедрі програмної інженерії та інформаційних 

технологій управління.  

1.7.19.1 Керівником студентського наукового гуртка «призначити доцента 

кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління 

ЯНГОЛЕНКО Ольгу Василівну. 

1.7.20 Студентський науковий гурток «Дослідження моделей та алгоритмів 

конструювання траєкторії руху об’єкта в складних умовах з використанням 

сучасних IT-технологій» на кафедрі програмної інженерії та інформаційних 

технологій управління.  

1.7.20.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити старшого 

викладача кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій 

управління ХАЦЬКО Наталію Євгеніївну. 

1.7.21 Створити науковий гурток «Моделі і методи побудови адаптивних 

систем електронного навчання» на кафедрі програмної інженерії та 

інформаційних технологій управління.  

1.7.21.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити старшого 

викладача кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій 

управління КОСМАЧОВА Олексія Сергійовича. 

1.8 На факультеті комп’ютерних та інформаційних технологій такими, що 

функціонують вважати наступні студентські наукові творчі об’єднання: 

1.8.1 Студентські наукові гуртки «Еlectronic tools» та «GameDev» на кафедрі 

комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю та діагностики. 

1.8.1.1 Керівником студентського наукового гуртка «Еlectronic tools» 

призначити виконуючого обов’язки завідувача кафедрою комп’ютерних та 

радіоелектронних систем контролю та діагностики ХОМЯКА Юрія 

Валентиновича. 

1.8.1.2 Керівником студентського наукового гуртка «GameDev» призначити 

професора кафедри комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю та 

діагностики ПЛЄСНЕЦОВА Юрія Олександровича. 

2. Створити студентські наукові гуртки. 



2.1 В Навчально-науковому інституті енергетики, електроніки та 

електромеханіки створити наступні студентські наукові творчі об’єднання: 

2.1.1 Студентський науковий гурток «Високовольтні електрофізичні 

пристрої» на кафедрі електроізоляційної та кабельної техніки.  

2.1.1.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити старшого 

викладача кафедри електроізоляційної та кабельної техніки ЛОЖКІНА Руслана 

Сергійовича. 

2.1.2 Студентський науковий гурток «SMART» на кафедрі електричних 

станцій. 

2.1.2.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити старшого 

викладача кафедри електричних станцій ФЕДОРЧУКА Станіслава Олеговича. 

2.1.3 Студентський науковий гурток «Електроніка ДВЗ» на кафедрі двигунів 

внутрішнього згоряння. 

2.1.3.1 Співкерівниками студентського наукового гуртка призначити 

доцентів кафедри двигунів внутрішнього згоряння КРАВЧЕНКО Сергія 

Сергійовича та ЛІНЬКОВА Олега Юрійовича.  

2.1.4 Студентські наукові гуртки «Сучасний стан та перспективи розвитку 

котло- та реакторобудування», «Автоматизація технологічних процесів в 

енергетичних об’єктах», «Шляхи підвищення ефективності роботи атомної та 

теплової генерації» та «Екологічні проблеми сучасної енергетики» на кафедрі 

парогенераторобудування. 

2.1.4.1 Керівником студентського наукового гуртка «Сучасний стан та 

перспективи розвитку котло- та реакторобудування» призначити завідувача 

кафедри парогенераторобудування ЄФІМОВА Олександра Вячеславовича. 

2.1.4.2 Керівником студентського наукового гуртка «Автоматизація 

технологічних процесів в енергетичних об’єктах» призначити доцента кафедри 

парогенераторобудування БОРИСЕНКО Ольгу Михайлівну. 

2.1.4.3 Керівником студентського наукового гуртка «Шляхи підвищення 

ефективності роботи атомної та теплової генерації» призначити доцента кафедри 

парогенераторобудування КАВЕРЦЕВА Валерія Леонідовича. 

2.1.4.4 Керівником студентського наукового гуртка «Екологічні проблеми 

сучасної енергетики» призначити доцента кафедри парогенераторобудування, 

ТЮТЮНИК Ларису Іванівну. 

2.2 В Навчально-науковому інституті механічної інженерії і транспорту 

такими, що функціонують вважати наступні студентські наукові творчі 

об’єднання: 

2.2.1 Студентський науковий гурток «Інженерія вузлів» на кафедрі деталей 

машин та гідропневмосистем. 



2.2.1.1 Співкерівниками студентського наукового гуртка призначити 

доцентів кафедри деталей машин та гідропневмосистем КУЛИКА Геннадія 

Григоровича та БОРОДІНА Дмитра Юрійовича. 

2.3 В Навчально-науковому інженерно-фізичному інституті створити 

наступні студентські наукові творчі об’єднання: 

2.3.1 Студентський науковий гурток «Олімпіадні задачі з вищої 

математики» на кафедрі прикладної математики. 

2.3.1.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити професора 

кафедри прикладної математики ЛІННИК Ганну Борисівну. 

2.3.2 Студентський науковий гурток «Програмування GUI» на кафедрі 

комп’ютерне моделювання процесів та систем. 

2.3.2.1 Керівником студентського наукового гуртка «Програмування GUI» 

призначити доцента кафедри комп’ютерне моделювання процесів та систем 

ІВАНЧЕНКО Ксенію Вікторівну. 

2.4 В Навчально-науковому інституті економіки, менеджменту і 

міжнародного бізнесу створити наступні студентські наукові творчі об’єднання: 

2.4.1 Студентський науковий гурток «Економіка та управління 

інноваційним розвитком підприємств» (за спеціальностями 051 «Економіка», 

075 «Маркетинг», 073 «Менеджмент», 242 «Туризм») на кафедрах менеджменту 

інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, 

економічної кібернетики та маркетингового менеджменту. 

2.4.1.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити завідувача 

кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних 

економічних відносин ПЕРЕРВУ Петра Григоровича. 

2.4.1.1.1 Керівником студентської проблемної групи «Сучасні аспекти 

економіки та управління інноваціями» призначити професора кафедри 

менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних 

відносин САВЧЕНКО Ольгу Ігорівну. 

2.4.1.1.2 Керівником студентської проблемної групи «Економічна 

кібернетика» призначити доцента кафедри економічної кібернетики та 

маркетингового менеджменту МЕЛЬНИКОВА Олега Станіславовича.  

2.4.1.1.3 Керівниками студентської проблемної групи «Інформаційно-

аналітичне забезпечення бізнес-процесів» призначити доцентів кафедри 

економічної кібернетики та маркетингового менеджменту ХАРЧЕНКО Аллу 

Олександрівну, КОНОХОВУ Зою Петрівну та ГРІНБЕРГ Галину Леонідівну 

2.4.1.1.4 Керівником студентської проблемної групи «Управління і захист 

прав інтелектуальної власності в маркетинговій та інноваційній діяльності 

туристичної сфери» призначити доцента кафедри менеджменту інноваційного 



підприємництва та міжнародних економічних відносин ГЛІЗНУЦУ Марину 

Юріївну. 

2.4.1.1.5 Керівником студентської проблемної групи «Інтелектуально-

інноваційні технології маркетингового забезпечення ефективності та комплаєнс-

безпеки туристичного продукту» призначити професора кафедри менеджменту 

інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин 

КОБЄЛЄВУ Тетяну Олександрівну. 

2.4.1.1.6 Керівником студентської проблемної групи «Забезпечення 

ефективності маркетингового супроводу міжнародного трансферу 

інтелектуальних технологій на підприємствах туризму та гостинності» 

призначити доцента кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та 

міжнародних економічних відносин МАСЛАК Марію Володимирівну. 

2.4.1.1.7 Керівником студентської проблемної групи «Логістичні проблеми 

розвитку туризму в Україні» призначити доцента кафедри менеджменту 

інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин 

ГАРМАША Сергія Володимировича. 

2.4.1.1.8 Керівником студентської проблемної групи «Організаційно-

економічні засади інноваційної діяльності підприємств туристичного бізнесу» 

призначити доцента кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та 

міжнародних економічних відносин ПРОСКУРНЮ Олену Михайлівну. 

2.4.2 Студентський науковий гурток «Розвиток технологій управління 

персоналом в умовах діджиталізації економіки» (за спеціальностями 051 

«Економіка», 073 «Менеджмент») на кафедрі менеджменту інноваційного 

підприємництва та міжнародних економічних відносин. 

2.4.2.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних 

економічних відносин КУЧИНСЬКОГО Володимира Анатолійовича. 

2.4.2.1.1 Керівником студентської проблемної групи «Інноваційні технології 

мотивації персоналу в сучасних умовах розвитку підприємств» призначити 

доцента кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних 

економічних відносин ГУЦАНА Олександра Миколайовича. 

2.4.2.1.2 Керівником студентської проблемної групи «Шляхи використання 

інформаційних технологій для підвищення ефективності процесів управлінні 

персоналом» призначити доцента кафедри менеджменту інноваційного 

підприємництва та міжнародних економічних відносин КРАМСЬКОГО Дмитра 

Юрійовича.  

2.4.3 Студентський науковий гурток «Економіка, маркетинг та логістика у 

сучасному бізнесі» (за спеціальностями 051 «Економіка», 075 «Маркетинг, 076 



«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») на кафедрі економіки та 

маркетингу. 

2.4.3.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити завідувача 

кафедри економіки та маркетингу СИСОЄВА Володимира Вікторовича. 

2.4.3.1.1 Керівником студентської проблемної групи «Проблеми 

формування стратегії конкурентоспроможності промислового підприємства» 

призначити професора кафедри економіки та маркетингу ФЕДОРЕНКО Ірину 

Анатоліївну. 

2.4.3.1.2 Керівником студентської проблемної групи «Startup» призначити 

доцента кафедри економіки та маркетингу ЛИТВИНЕНКО Марію 

Владиславівну. 

2.4.3.1.3 Керівником студентської проблемної групи «2B-Big Business» 

призначити доцента кафедри економіки та маркетингу РОМАНЧИК Тетяну 

Володимирівну. 

2.4.3.1.4 Керівниками студентської проблемної групи «Особливості 

міжнародного маркетингу в умовах всесвітньої пандемії» призначити професора 

кафедри економіки та маркетингу КОСЕНКО Олександру Петрівну та доцента 

кафедри економіки та маркетингу КОБЄЛЄВА Валерія Миколайовича. 

2.4.3.1.5 Керівником студентської проблемної групи «Школа управління 

маркетингом» («ШУМ») призначити доцента кафедри економіки та маркетингу 

ТКАЧОВУ Надію Петрівну.  

2.4.3.1.6 Керівником студентської проблемної групи «Креативний 

маркетинг» призначити доцента кафедри економіки та маркетингу МІРОШНИК 

Марію Володимирівну. 

2.4.4 Студентський науковий гурток «Готельно-ресторанна справа» на 

кафедрі бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи. 

2.4.4.1 Керівником студентського наукового гуртка «Готельно-ресторанна 

справа» призначити доцента кафедри бізнес-аналітики, обліку і готельно-

ресторанної справи ЧАЙКУ Тетяну Юріївну. 

2.4.4.1.1 Керівником студентської проблемної групи «Готельно-

ресторанний бізнес» призначити доцента кафедри бізнес-аналітики, обліку і 

готельно-ресторанної справи ПОБЕРЕЖНУ Наталію Миколаївну.  

2.4.5 Міжкафедральний студентський науковий гурток у формі семінару 

«Міжнародний бізнес технологій на основі комп’ютерного моделювання та 

інтегрованих технологій обробки тиском» на кафедрах комп’ютерного 

моделювання та інтегрованих технологій обробки тиском і міжнародного бізнесу 

та фінансів. 

2.4.5.1 Співкерівниками міжкафедрального студентського наукового гуртка 

призначити завідувача кафедри комп’ютерного моделювання та інтегрованих 



технологій обробки тиском ЧУХЛІБА Віталія Леонідовича та завідувача 

кафедри міжнародного бізнесу та фінансів МЕХОВИЧА Сергія Анатолійовича. 

2.4.5.1.1 Співкерівниками студентської проблемної групи «Інтегровані 

технології обробки тиском» призначити доцента кафедри комп’ютерного 

моделювання та інтегрованих технологій обробки тиском ОКУНЯ Антона 

Олександровича та доцента кафедри комп’ютерного моделювання та 

інтегрованих технологій обробки тиском ЮРЧЕНКА Олександра 

Анатолійовича. 

2.4.5.1.2 Співкерівниками студентської проблемної групи «Комп’ютерне 

моделювання обробки тиском» призначити доцента кафедри комп’ютерного 

моделювання та інтегрованих технологій обробки тиском АШКЕЛЯНЦЯ Антона 

Володимировича та доцента кафедри комп’ютерного моделювання та 

інтегрованих технологій обробки тиском ГУБСЬКОГО Сергія Олександрович. 

2.4.5.1.3 Співкерівниками студентської проблемної групи «Міжнародний 

бізнес технологій» призначити доцента кафедри міжнародного бізнесу та 

фінансів ШЕВЧЕНКО Марину Миколаївну та доцента кафедри міжнародного 

бізнесу та фінансів ЧЕКМАСОВУ Ірину Анатоліївну. 

2.4.5.1.4 Співкерівниками студентської проблемної групи «Фінанси» 

призначити доцента кафедри міжнародного бізнесу та фінансів КЛЕПІКОВУ 

Світлану Володимирівну та доцента кафедри міжнародного бізнесу та фінансів 

ТАТАРИНЦЕВУ Юлію Леонідівну. 

2.4.6 Студентський науковий гурток «Методологічні аспекти розробки 

стратегії у міжнародному бізнесі та фінансах» на кафедрі міжнародного бізнесу 

та фінансів. 

2.4.6.1 Співкерівниками студентського наукового гуртка призначити 

професора кафедри міжнародного бізнесу та фінансів МІЩЕНКО Володимира 

Акімовича та доцента кафедри міжнародного бізнесу та фінансів НОСИРЄВА 

Олександра Олександровича. 

2.4.7 Студентський науковий гурток «Виробничий потенціал 

машинобудівних підприємств та управління ним на основі фінансового 

контролінгу» на кафедрі міжнародного бізнесу та фінансів. 

2.4.7.1 Співкерівниками студентського наукового гуртка призначити 

доцента кафедри міжнародного бізнесу та фінансів ДРУГОВУ Олену Сергіївну 

та аспіранта кафедри міжнародного бізнесу та фінансів ЯКОВЛЄВА Владислава 

Ігоревича. 

2.4.8 Студентський науковий гурток «Міжнародний бізнес в умовах 

Четвертої індустріальної революції (Індустрія 4.0 та 5.0)» на кафедрі 

міжнародного бізнесу та фінансів.  



2.4.8.1 Співкерівниками студентського наукового гуртка призначити 

доцента кафедри міжнародного бізнесу та фінансів ЗУБКОВУ Аліну 

Болеславівну та старшого викладача кафедри міжнародного бізнесу та фінансів 

МАКАРЕНКО Анастасію Борисівну. 

2.4.9 Студентський науковий гурток «Менеджмент міжнародного бізнесу» 

(за освітньою програмою «Міжнародний бізнес») на кафедрі міжнародного 

бізнесу та фінансів. 

2.4.9.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити професора 

кафедри міжнародного бізнесу та фінансів ДАНЬКА Тараса Володимировича. 

2.4.9.1.1 Керівником студентської проблемної групи «Трансформація 

міжнародного бізнесу в епоху четвертої промислової революції» призначити 

доцента кафедри міжнародного бізнесу та фінансів ЧАЙКОВУ Олену Ігорівну. 

2.4.9.1.2 Керівниками студентської проблемної групи «Міжнародне спільне 

підприємництво» призначити доцентів кафедри міжнародного бізнесу та 

фінансів ШЕВЧЕНКО Марину Миколаївну та НАЗАРОВУ Тетяну Юріївну. 

2.4.9.1.3 Керівником студентської проблемної групи «Міжнародні ланцюги 

створення цінності в умовах індустрії 4.0» призначити доцента кафедри 

міжнародного бізнесу та фінансів ШИРЯЄВУ Наталію Володимирівну. 

2.4.9.1.4 Керівником студентської проблемної групи «Управління 

фінансовою діяльністю підприємств» призначити професора кафедри 

міжнародного бізнесу та фінансів П’ЯТАК Тетяну Вікторівну 

2.4.9.1.5 Керівником студентської проблемної групи «Менеджмент 

міжнародних високотехнологічних підприємств та виробництв» призначити 

старшого викладача кафедри міжнародного бізнесу та фінансів ІВАХНЕНКА 

Андрія Володимировича. 

2.4.9.1.6 Керівником студентської проблемної групи «Стратегічне 

управління та організація мультинаціональних корпорацій» призначити 

старшого викладача кафедри міжнародного бізнесу та фінансів СІТАК Ірину 

Леонідівну. 

2.4.10 Студентський науковий гурток «My Startup Club» на кафедрі 

підприємництва, торгівлі та експертизи товарів. 

2.4.10.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри підприємництва, торгівлі та експертизи товарів СТЕПУРИНУ Світлану 

Олександрівну. 

2.4.11 Студентський науковий гурток «Міжкультурна комунікація та 

іноземна мова в сучасному бізнесі» (за спеціальностями 075 «Маркетинг», 073 

«Менеджмент», 242 «Туризм», 292 «Міжнародні економічні відносини») на 

кафедрі міжкультурної комунікації та іноземної мови. 



2.4.11.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити професора 

кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови ГОРОШКО Олену 

Ігорівну. 

2.4.11.1.1 Керівником студентської проблемної групи «Міжнародна 

маркетингова комунікація» (на англійській мові) призначити доцента кафедри 

міжкультурної комунікації та іноземної мови ЛАРЧЕНКО Вікторію Валеріївну. 

2.4.11.1.2 Керівником студентської проблемної групи «Основи науково-

академічного письма» (на англійській мові) призначити доцента кафедри 

міжкультурної комунікації та іноземної мови РУБЦОВУ Вікторію Вікторівну. 

2.4.11.1.3 Керівником студентської проблемної групи «Міжнародна 

комунікація» призначити старшого викладача кафедри міжкультурної 

комунікації та іноземної мови МЕЧЕНКОВУ Наталію Михайлівну. 

2.4.11.1.4 Керівником студентської проблемної групи «Ділова англійська 

мова» призначити старшого викладача кафедри міжкультурної комунікації та 

іноземної мови ШАПОШНИКОВУ Олену Леонідівну. 

2.5 На факультеті соціально-гуманітарних технологій створити наступні 

студентські наукові творчі об’єднання: 

2.5.1 Студентський науковий гурток «Шляхи досягнення успіху 

студентською молоддю» на кафедрі педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна. 

2.5.1.1 Співкерівниками студентського наукового гуртка «Шляхи 

досягнення успіху студентською молоддю» призначити доцентів кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна 

ХАВІНУ Ірину Валеріївну та ЧЕБАКОВУ Юлію Григорівну. 

2.5.2 Студентські наукові гуртки «Особливості граматики усного мовлення 

«Deutsch miSpaß!» (німецька мова) і «Театр англійських мініатюрна кафедрі 

ділової іноземної мови та перекладу. 

2.5.2.1 Керівником студентського наукового гуртка «Особливості граматики 

усного мовлення «Deutsch miSpaß!» (німецька мова) призначити старшого 

викладача кафедри ділової іноземної мови та перекладу ГАВРИЛОВУ Ірину 

Миколаївну. 

2.5.2.2 Керівником студентського наукового гуртка «Театр англійських 

мініатюр» призначити доцента кафедри ділової іноземної мови та перекладу 

ГОЛІКОВУ Оксану Миколаївну. 

2.5.3 Студентські наукові об’єднання «Філософський гурток» і «Наукове 

товариство аспірантів та студентів» на кафедрою філософії. 

2.5.3.1 Керівником студентського наукового об’єднання «Філософський 

гурток» призначити доцента кафедри філософії СМОЛЯГУ Марину Віталіївну. 



2.5.3.2 Керівником студентського наукового об’єднання «Наукове 

товариство аспірантів та студентів» призначити професора кафедри філософії 

ВЛАДЛЕНОВУ Іліану Владленівну. 

2.6 На факультеті комп’ютерних наук і програмної інженерії створити 

наступні студентські наукові творчі об’єднання: 

2.6.1 Студентський науковий гурток «Клуб інформатиків-інтелектуалів 

ім. М.О. Арзубова» на кафедрі комп’ютерної математики і аналізу даних. 

2.6.1.1 Співкерівниками студентського наукового гуртка призначити 

старших викладачів кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних 

ПІКАЛОВУ Валентину Валеріївну та АСЛАНДУКОВА Миколу Олексійовича. 

2.6.2 Студентський науковий гурток «Прикладні аспекти інноваційного 

підприємництва та розробки стартап-проектів» на кафедрі системного аналізу та 

інформаційно-аналітичних технологій.  

2.6.2.1 Співкерівниками студентського наукового гуртка призначити 

професора кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій 

АЛЕКСАНДРОВУ Тетяну Євгенівну та доцента кафедри системного аналізу та 

інформаційно-аналітичних технологій МАЛЬКА Максима Миколайовича. 

2.6.3 Студентський науковий гурток «Сучасні алгоритми дискретної 

математики» на кафедрі системного аналізу та інформаційно-аналітичних 

технологій.  

2.6.3.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій 

МАРЧЕНКО Наталю Андріївну. 

2.6.4 Студентський науковий гурток «Принципи та особливості розробки 

складних корпоративних інформаційних систем» на кафедрі системного аналізу 

та інформаційно-аналітичних технологій.  

2.6.4.1 Співкерівниками студентського наукового гуртка призначити 

доцентів кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій 

СИДОРЕНКО Ганну Юріївну та МАРЧЕНКА Ігоря Івановича. 

2.7 На факультеті комп’ютерних та інформаційних технологій створити 

наступні студентські наукові творчі об’єднання: 

2.7.1 Студентський науковий гурток «Проблеми мультимедійних 

технологій в комп’ютерній інженерії» на кафедрі мультимедійних 

інформаційних технологій і систем. 

2.7.1.1 Співкерівниками студентського наукового гуртка призначити 

завідувача кафедри мультимедійних інформаційних технологій і систем 

ПОРОШИНА Сергія Михайловича і професора кафедри мультимедійних 

інформаційних технологій і систем СТАТКУСА Андрія Віталійовича. 



2.7.1.1.1 Керівником студентської проблемної групи «Моделювання та 

аналіз акустичних полів різного походження» призначити професора кафедри 

мультимедійних інформаційних технологій і систем УСИК Вікторію Валеріївну. 

2.7.1.1.2 Керівником студентської проблемної групи «Технології 

проектування і програмування в комп’ютерних та інформаційних системах» 

призначити доцента кафедри мультимедійних інформаційних технологій і 

систем НОСИКА Андрія Михайловича. 

2.7.1.1.3 Керівником студентської проблемної групи «3D моделювання в 

мультимедійних інформаційних системах» призначити доцента кафедри 

мультимедійних інформаційних технологій і систем КОРОЛЬОВУ Яну Юріївну. 

2.7.1.1.4 Керівником студентської проблемної групи «Застосування 

програмування в наукових дослідженнях» призначити асистента кафедри 

мультимедійних інформаційних технологій і систем САЛФЕТНІКОВУ Юлію 

Миколаївну. 

2.7.2 Студентські наукові гуртки «Інженерія комп’ютерних ігор» та 

«Computing Everest» на кафедрі обчислювальної техніки та програмування. 

2.7.2.1 Співкерівниками студентського наукового гуртка «Інженерія 

комп’ютерних ігор» призначити професора кафедри обчислювальної техніки та 

програмування КОЗІНУ Ольгу Андріївну, доцента кафедри обчислювальної 

техніки та програмування БУЛЬБУ Сергія Сергійовича та старшого викладача 

кафедри обчислювальної техніки та програмування ПАНЧЕНКА Володимира 

Івановича. 

2.7.2.2 Співкерівниками студентського наукового гуртка «Computing 

Everest» призначити професора кафедри обчислювальної техніки та 

програмування СКОРОДЄЛОВА Володимира Васильовича та професора 

кафедри обчислювальної техніки та програмування ЧЕРНИХ Олену Петрівну. 

2.7.3 Студентський науковий гурток «Лабораторія дивовижних 

вимірювань» на кафедрі інформаційно-вимірювальних технологій та систем. 

2.7.3.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем ЛИСЕНКА 

Володимира Валерійовича. 

2.7.4 Студентський науковий гурток «Програмування web-додатків» на 

кафедрі систем інформації ім. В.О. Кравця. 

2.7.4.1 Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри систем інформації ім. В.О. Кравця ЗАВОЛОДЬКО Ганну Едвардівну. 

2.7.5 Студентські наукові гуртки «Об`єктно-орієнтоване програмування», 

«Моделювання складних систем», «Green computing» на кафедрі розподілених 

інформаційних систем і хмарних технологій. 




