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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

Робота секцій конференції 
26 квітня 2017 року 

 

Секція факультету економіки та менеджменту МАЗ 

Секція факультету обліку та фінансів 426, 455 

Секція факультету агротехнологій та екології 52 

Секція інженерно-технологічного факультету 331, 350 

Секція факультету ветеринарної медицини 23 

Секція факультету технології виробництва та  
переробки продукції тваринництва 428 

 
 

Регламент роботи  
секційних засідань конференції 

 
Доповідь учасників – 5–7 хв. 
Обговорення доповідей – 3–5 хв. 

 
 
 

Студентські наукові дебати 
«Ризики в аграрному бізнесі та житті» 

27 квітня 2017 року 
 

Початок роботи: 13 год. 00 хв. 
Місце проведення: 4 навчальний корпус, МАЗ 
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Студентські наукові дебати 
«Ризики в аграрному бізнесі та житті» 

 
Про Дебати: проводяться в рамках відзначення «Тижня цілей 

сталого розвитку» (25-28 квітня 2017 року) та  щорічної Студентської 
наукової конференції (26-27 квітня 2017 року) на базі Полтавської 
державної аграрної академії. 

Учасники: всі бажаючі студенти академії денної форми 
навчання, які попередньо зареєструвалися. 

Кількість учасників: 8 команд, по 3 учасника в кожній 
команді. 

 

Програма Дебатів 
Офіційне відкриття. 
Вступне слово професора Аранчій В.І., ректора академії. 
Пояснення правил, жеребкування сторін. 
Фінал Дебатів. 
Оголошення та нагородження переможців. 
 

Кращий гравець Дебатів, який буде обраний шляхом 
голосування, представлятиме Полтавську державну аграрну академію 
на XIX Зльоті лідерів аграрної освіти України (24-27 травня 
2017 року) на базі Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. 
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СЕКЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Засідання 26 квітня 2017 року 
Навчальний корпус № 4, МАЗ 

Початок роботи о 12.20 
 

Керівник секції – Писаренко В. В., доктор економічних наук, професор, 
завідувач, професор кафедри маркетингу  

Секретар секції – Назаренко А. О., студентський декан факультету 
економіки та менеджменту   

 
1. Особливості джерел формування фінансових ресурсів аграрних 

підприємств 
Кононенко А. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» (магістерська 

програма «Бізнес-адміністрування») спеціальності «Менеджмент» факультету 
економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Сазонова Т. О., кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри менеджменту 

 

2. Системний підхід до управління персоналом підприємства 
Кононенко І. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» (магістерська 

програма «Бізнес-адміністрування») спеціальності «Менеджмент» факультету 
економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Сазонова Т. О., кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри менеджменту 

 

3. Основні завдання та напрями вдосконалення організації праці 
менеджерів аграрного підприємства 

Нагорна Ж. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» (магістерська 
програма «Бізнес-адміністрування») спеціальності «Менеджмент» факультету 
економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Сазонова Т. О., кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри менеджменту 

 

4. Формування механізму оплати праці сільськогосподарських 
підприємств 

Онищенко Р. А., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Дячков Д. В., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри менеджменту 

 

5. Методи визначення корпоративної стратегії підприємства 
Михалкова Н. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент» (магістерська програма «Бізнес-адміністрування») факультету 
економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Дячков Д. В., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри менеджменту  
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6. Особливості  формування  корпоративної стратегії підприємства 
Свириденко С. І., здобувач вищої освіти СВО  «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент» (магістерська програма «Бізнес-адміністрування») факультету 
економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Дячков Д. В., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри менеджменту 

 
7. Особливості диверсифікації аграрних підприємств  
Беззубко Н. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Воронько-Невіднича Т. В., кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри менеджменту 
 
8. Стратегія маркетингової діяльності підприємств АПК 
Комарова Т. І., здобувач вищої освіти СВО  «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Воронько-Невіднича Т. В., кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри менеджменту 
 
9. Особливості управляння маркетинговою діяльністю 

агроформування  
Грига С. М., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)» факультету економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Воронько-Невіднича Т. В., кандидат економічних 
наук, доцент, доцент кафедри менеджменту 

 
10. Новітні методики оцінки конкурентоспроможності підприємства 
Василенко М. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Воронько-Невіднича Т. В., кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри менеджменту 
 
11. Вплив функцій менеджменту на прийняття управлінських рішень 
Хоменко В. М., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Шульженко І. В., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри менеджменту 
 
12. Управління конфліктами в організації 
Сарафанніков В. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Шульженко І. В., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри менеджменту 
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13. Природа процесу прийняття управлінських рішень 
Кудря В. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Шульженко І. В., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри менеджменту 
 

14. Конкурентна стратегія підприємства в умовах нестабільного 
ринкового середовища 

Бархатов І. О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» (магістерська 
програма «Бізнес-адміністрування») спеціальності «Менеджмент» факультету 
економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Помаз О. М., кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри менеджменту 

 

15. Особливості стратегічного управління бізнес-процесами в умовах 
конкурентного середовища 

Кургускіна Г. Л., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» (магістерська 
програма «Бізнес-адміністрування») спеціальності «Менеджмент» факультету 
економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Помаз О. М., кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри менеджменту 

 

16. Особливості розвитку підприємств в умовах конкуренції 
Литовка Р. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» (магістерська 

програма «Бізнес-адміністрування») спеціальності «Менеджмент» факультету 
економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Помаз О. М., кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри менеджменту 

 

17. Прийняття управлінських рішень в підприємстві 
Харитоненко І. А., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» (магістерська 

програма «Бізнес-адміністрування») спеціальності «Менеджмент» факультету 
економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Помаз О. М., кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри менеджменту 

 

18. Методичні підходи обліку витрат підприємств 
Бурий Є. І., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Маркіна І. А., доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту 
 

19. Формування  кадрової політики підприємства 
Вовковінський Ю. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Маркіна І. А., доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту 
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20. Вимоги щодо кадрового забезпечення органів місцевого 
самоврядування 

Лубко К. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Публічного управління та адміністрування» факультету економіки та 
менеджменту 

Науковий керівник – Лозинська Т. М., доктор наук з державного 
управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та 
адміністрування 

 

21. Напрями удосконалення управління господарською діяльністю 
підприємства 

Сизоненко О. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)» факультету економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Лозинська Т. М., доктор наук з державного 
управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та 
адміністрування 

 

22. Основні підходи щодо вибору стратегії розвитку підприємства 
Дудченко Д. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)» факультету економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Лозинська Т. М., доктор наук з державного 
управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та 
адміністрування 

 

23. Порівняння класичних стратегії розвитку підприємства 
Дудченко Д. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)» факультету економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Лозинська Т. М., доктор наук з державного управ-
ління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування 

 

24. Контроль реалізації стратегії розвитку підприємства 
Дудченко Д. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)» факультету економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Лозинська Т. М., доктор наук з державного 
управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та 
адміністрування 

 

25. Сучасна кадрова політика підприємства 
Біда Л. М., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)» факультету економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Писаренко В. П., доктор наук з державного управління, 
доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування 
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26. Персонал як основний ресурс підприємства 
Біда Л. М., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)» факультету економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Писаренко В. П., доктор наук з державного управління, 
доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування 

 
27. Основні стратегічні напрями розвитку персоналу підприємства 
Біда Л. М., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)» факультету економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Писаренко В. П., доктор наук з державного управління, 
доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування 

 
28. Пріоритетні напрями вдосконалення сфери охорони здоров’я в 

Полтавській області 
Фаражалла А. І., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування» факультету економіки та 
менеджменту 

Науковий керівник – Писаренко В. П., доктор наук з державного 
управління, професор кафедри публічного управління та адміністрування 

 
29. Громадський контроль у розробленні та реалізації стратегії 

розвитку місцевої громади 
Шаповаленко А. С., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування» факультету економіки та 
менеджменту 

Науковий керівник – Лозинська Т. М., доктор наук з державного 
управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та 
адміністрування; 

Шиян Є. О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Публічне управління та адміністрування» факультету економіки та 
менеджменту 

Науковий керівник – Сердюк О. І., кандидат економічних наук, доцент, 
професор кафедри публічного управління та адміністрування 

 
30. Процес формування інноваційно-інвестиційної стратегії 

підприємства 
Григоренко А. О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету економіки та 
менеджменту  

Науковий керівник – Світлична А. В., кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри підприємництва і права 

 
 
 



 9

31. Еволюція підходів до обґрунтування стратегії розвитку 
підприємства 

Джос Д.С., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету економіки та 
менеджменту  

Науковий керівник – Світлична А. В., кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри підприємництва і права 

 
32. Блок-схема організаційно-економічного механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємства  
Ігнатченко С. М., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету економіки та 
менеджменту  

Науковий керівник – Маркіна І. А., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри менеджменту 

 
33. Основні чинники мотивації праці в сільськогосподарських 

підприємствах 
Грицай О. І., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету економіки та 
менеджменту  

Науковий керівник – Дем’яненко Н. В., кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри підприємництва і права 

 
34. Особливості системи управління якістю в підприємствах  
Дуболазов Л. О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету економіки та 
менеджменту  

Науковий керівник – Дем’яненко Н. В., кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри підприємництва і права 

 
35. Атрибутивна структура системи управління розвитком персоналу  
Загнієнко О. О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)» факультету економіки та менеджменту  

Науковий керівник – Дем’яненко Н. В., кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри підприємництва і права 

 
36. Шляхи удосконалення стратегічного управління на підприємстві 
Лісний О. С., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)» факультету економіки та менеджменту  

Науковий керівник – Михайлова О. С., кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри підприємництва і права 
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37. Формування стратегічних планів в ПП «імені Калашника» 
Полтавського району 

Саненко В. Г., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)» факультету економіки та менеджменту  

Науковий керівник – Михайлова О. С., кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри підприємництва і права 

 

38. Формування системи якості на підприємстві 
Ступка В. О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)» факультету економіки та менеджменту  

Науковий керівник – Махмудов Х. З., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри підприємництва і права 

 

39. Основні аспекти маркетингової стратегії аграрного підприємства 
Плескач О. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)» факультету економіки та менеджменту  

Науковий керівник – Махмудов Х. З., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри підприємництва і права 

 

40. Основи формування системи маркетингу агроформування 
Сапа Т. І., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності «Підприєм-

ництво, торгівля та біржова діяльність» факультету економіки та менеджменту  
Науковий керівник – Махмудов Х. З., доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри підприємництва і права 
 

41. Особливості маркетингового забезпечення переробних підприємств  
Деревянко Є. О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)» факультету економіки та менеджменту  

Науковий керівник – Махмудов Х. З., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри підприємництва і права 

 

42. Оцінка якості персоналу в підприємстві 
Сліпокінь Ю. С., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)» факультету економіки та менеджменту  

Науковий керівник – Михайлова О. С., кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри підприємництва і права 

 

43. Формування системи оцінки персоналу 
Ботько С. О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності «Підпри-

ємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету економіки та менеджменту  
Науковий керівник – Махмудов Х. З., доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри підприємництва і права 
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44. Оцінка конкурентоспроможності продукції 
Степанко Л. І., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності «Підпри-

ємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету економіки та менеджменту  
Науковий керівник – Михайлова О. С., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри підприємництва і права 
 

45. Стан складання та оформлення організаційно-розпорядчих 
документів на підприємстві 

Булах О. А., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності «Підприєм-
ництво, торгівля та біржова діяльність» факультету економіки та менеджменту  

Науковий керівник – Осташова В. О., кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри підприємництва і права 

 

46. Застосування сучасних інструментів самоменеджменту у 
професійній діяльності керівника підприємства 

Мостовий А. О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)» факультету економіки та менеджменту  

Науковий керівник – Осташова В. О., кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри підприємництва і права 

 

47. Використання інформаційного програмного забезпечення при 
підготовці й прийнятті управлінських рішень 

Ключник І. С., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)» факультету економіки та менеджменту  

Науковий керівник – Осташова В. О., кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри підприємництва і права 

 

48. Система маркетингового менеджменту підприємства 
Петренко А. І., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту  
Науковий керівник – Махмудов Х. З., доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри підприємництва і права 
 

49. Чинники негативного впливу на інвестиційне середовище 
економіки України 

Біленко Д. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності «Підпри-
ємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету економіки та менеджменту  

Науковий керівник – Снітко О. П., кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри підприємництва і права  

 

50. Теоретичні основи планування як функції стратегічного 
управління розвитком сільськогосподарського виробництва 

Коваленко О. А., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету економіки та 
менеджменту  

Науковий керівник – Снітко О. П., кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри підприємництва і права  
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51. Особливості розвитку електронної комерції в Україні 
Якубенко О. П., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» напряму 

підготовки «Менеджмент» факультету економіки та менеджменту  
Науковий керівник – Осташова В. О., кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри підприємництва і права 
 

52. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва 
технічних культур у підприємстві 

Альшател Л. А., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Економіка підприємства» факультету економіки та менеджменту  

Науковий керівник – Вакуленко Ю. В., кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних 
технологій 

 

53. Wady i zalety roślin energetycznych 
Karolina Dobrowolska, studentka II roku, kierunek Odnawialne źródła energii, 

Uniwersytet Opolski, Polska 
Tutor naukowy – Antonina Kalinichenko, prof., dr hab. Samodzielna Katedra 

Inżynierii Procesowej, Połtawska Państwowa Akademia Rolnicza (Ukraina) 
 

54. Uprawa palczatki gerarda do cełów energetycznych 
Paweł Świsłowski, studentka 4 roku, kierunek Odnawialne źródła energii, 

Uniwersytet Opolski, Polska 
Tutor naukowy – Antonina Kalinichenko, prof., dr hab. Samodzielna Katedra 

Inżynierii Procesowej, Połtawska Państwowa Akademia Rolnicza (Ukraina) 
 

55. Інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємства 
Редька О. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету економіки та 
менеджменту 

Науковий керівник – Калініченко А. В., доктор сільськогосподарських 
наук, професор кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій 

 

56. Просування іміджу засобами сучасних інформаційно-аналітичних 
технологій  

Скрипник Р. А., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту  

Науковий керівник – Вакуленко Ю. В., кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних 
технологій 

 

57. Економетричний аналіз зміни споживчого кошика українця  
Крутій Т.В., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

«Маркетинг» факультету економіки та менеджменту  
Науковий керівник – Балдінська Н. О., старший викладач кафедри 

економічної кібернетики та інформаційних технологій  
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58. Моделі тренду  
Тумановська А. О., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

«Облік і аудит» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Балдінська Н. О., старший викладач кафедри 

економічної кібернетики та інформаційних технологій 
 

59. Використання можливостей «ПАРУС-ПЕРСОНАЛ» в менеджменті 
Клюшник І. С., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту  
Науковий керівник – Балдінська Н. О., старший викладач кафедри 

економічної кібернетики та інформаційних технологій 
 

60. Особливості застосування методу Хольта в прогнозуванні 
Ямчук М. В., здобувач вищої освіти СВО «Спеціаліст» спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету економіки та 
менеджменту  

Науковий керівник – Балдінська Н. О., старший викладач кафедри 
економічної кібернетики та інформаційних технологій 

 

61. Зведені таблиці Microsoft Excel як засіб аналізу економічних даних 
Мауер Д. Р., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування» факультету обліку та фінансів  
Науковий керівник – Протас Н. М., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій 
 

62. Інструментарій базового аналізу даних засобами табличного 
процесора Microsoft Excel 

Людвік А. Д., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 
«Економіка підприємства» факультету економіки та менеджменту  

Науковий керівник – Протас Н. М., кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій 

 

63. Розвиток корпоративної культури підприємства 
Ганненко В. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту  
Науковий керівник – Протас Н. М., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій 
 

64. Формування системи адаптивного стратегічного управління 
розвитком підприємства 

Карпова І. Ю., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту  

Науковий керівник – Протас Н. М., кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій 
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65. Моделювання чинників виробництва у контексті еволюційної 
теорії економічних змін 

Баклицька М. Р., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 
«Облік і оподаткування» факультету обліку та фінансів  

Науковий керівник – Костоглод К. Д., доцент, професор кафедри 
економічної кібернетики та інформаційних технологій 

 

66. ТП MS Word 2010: нові можливості щодо створення 
структурованих документів 

Вотінова О. С., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 
«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту  

Науковий керівник – Костоглод К. Д., доцент, професор кафедри 
економічної кібернетики та інформаційних технологій 

 

67. Неперервний детермінований процес зміни вартості активу та його 
моделювання 

Киценко О. Р., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 
«Облік і оподаткування» факультету обліку та фінансів  

Науковий керівник – Костоглод К. Д., доцент, професор кафедри 
економічної кібернетики та інформаційних технологій 

 

68. Визначення статистичної селекційної рівноваги на основі 
еволюційної теорії економічних змін 

Сушко Ю. Є., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 
«Облік і оподаткування» факультету обліку та фінансів  

Науковий керівник – Костоглод К. Д., доцент, професор кафедри 
економічної кібернетики та інформаційних технологій 

 

69. Підготовка вихідної інформації як один із етапів моделювання 
Труфан Я. С., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Костоглод К. Д., доцент, професор кафедри 

економічної кібернетики та інформаційних технологій 
 

70. Формування конкурентних переваг сільськогосподарських 
підприємств 

Толстих А. С., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету економіки та 
менеджменту 

Науковий керівник – Писаренко В. В., доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри маркетингу 

 

71. Маркетингова система товаропросування органічної продукції 
Курінна А. М., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Економіка» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Писаренко В. В., доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри маркетингу  
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72. Особливості розвитку підприємства в конкурентному середовищі  
Бибик Є. Ю., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Економіка» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Шульга Л. В., кандидат економічних наук, доцент, 

професор кафедри маркетингу 
 

73. Стратегічний розвиток підприємства 
Кравченко В. Ю., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету економіки та 
менеджменту 

Науковий керівник – Шульга Л. В., кандидат економічних наук, доцент, 
професор кафедри маркетингу 

 

74. Фактори ефективності сільськогосподарських підприємств 
Логвіненко С. С., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Економіка» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Шульга Л. В., кандидат економічних наук, доцент, 

професор кафедри маркетингу 
 

75. Заходи щодо вдосконалення системи управління мотивацією та 
стимулюванням праці в підприємстві 

Манженко А. О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Економіка» факультету економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Шульга Л. В., кандидат економічних наук, доцент, 
професор кафедри маркетингу 

 

76. Маркетинг як вагомий аспект виробничо-комерційної діяльності 
Орищенко Л. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Економіка» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Хурдей В. Д., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри маркетингу 
 

77. Підходи до визначення поняття та змісту контролінгу в сучасній 
літературі 

Яремчук М. О., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 
«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Комаріст О. І., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри маркетингу 

 

78. Системи контролінгу витрат та перспективи їх запровадження у 
вітчизняних малих підприємствах 

Мандалина Н. А., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 
«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Комаріст О. І., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри маркетингу  
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79. Функції контролінгу як сфери менеджменту сучасних вітчизняних 
підприємств 

Дяченко А. В., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 
«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Комаріст О. І., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри маркетингу 

 

80. Підходи до організації служби контролінгу в сучасному підприємстві 
Кузьменко А. Г., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Комаріст О. І., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри маркетингу 
 

81. Специфіка міжнародних стандартів біржової діяльності 
Слинько А. О., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

«Економіка» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Кошова Л. М., асистент кафедри маркетингу 
 

82. Виникнення та розвиток біржової діяльності в Україні та світі 
Зима Т. О., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

«Економіка» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Кошова Л. М., асистент кафедри маркетингу 
 

83. Поліпшення маркетингової діяльності підприємства  
Кобченко О. М., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» факультету 
економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Демиденко Л. М., кандидат економічних наук, 
доцент кафедри економіки підприємства  

 

84. Проблеми сучасного ринку праці 
Гроза К.С., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Економіка» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Дядик Т. В., кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри економіки підприємства 
 

85. Механізм формування прибутку підприємства 
Скриль В. Ю., здобувач вищої освіти СВО «Спеціаліст» спеціальності 

«Підприємництво, торгівля, біржова діяльність» факультету економіки та 
менеджменту 

Науковий керівник – Писаренко С. В., кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства 

 

86. Доходи у сільському господарстві 
Удовиченко М. С., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Економіка» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Миколенко І. Г., кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри економіки підприємства 



 17

87. Аналіз виробництва сільськогосподарських культур у 
підприємстві 

Тютюнник Л. Ю., здобувач вищої освіти СВО «Спеціаліст» спеціальності 
«Економіка» факультету економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Писаренко С. В. кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства 

 

88. Ресурсний потенціал сільськогосподарського підприємства та 
ефективність його використання 

Ніколаєнко О. О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету економіки та 
менеджменту 

Науковий керівник – Писаренко С. В., кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства 

 

89. Вітчизняний ринок зерна та перспективи його розвитку 
Орловський О. О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Економіка» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Помаз Ю. В., кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри економіки підприємства 
 

90. Організаційно-інноваційні напрями підвищення ефективності 
діяльності сільськогосподарських підприємств 

Калініченко А. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Економіка» факультету економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Дивнич О. Д., кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри економіки підприємства 

 

91. Розмір отриманих доходів підприємств 
Неймет П. А., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» факультету 
економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Миколенко І. Г., кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри економіки підприємства 

 

92. Економічна ефективність виробництва свинини та шляхи її 
підвищення 

Асгарова А. С., здобувач вищої освіти СВО «Спеціаліст» спеціальності 
«Економіка» факультету економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Олійник Є. О., кандидат економічних наук, старший 
викладач кафедри економіки підприємства 

 

93. Економічна ефективність виробництва технічних культур 
Ярошенко А. В., здобувач вищої освіти СВО «Спеціаліст» спеціальності 

«Економіка» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Олійник Є. О., кандидат економічних наук, старший 

викладач кафедри економіки підприємства 
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94. Оптимізація виробничо-галузевої структури підприємства 
Рись А. О., здобувач вищої освіти СВО «Спеціаліст» спеціальності 

«Економіка» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Загребельна І. Л., кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри економіки підприємства 
 

95. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства 
Петріченко А. О., здобувач вищої освіти СВО «Спеціаліст» 

спеціальності «Економіка» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Загребельна І. Л., кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри економіки підприємства 
 
96. Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва 
Твердохліб Я. С., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Економіка» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Коваленко М. В., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри економіки підприємства 
 
97. Сутність мотивації праці та мотиваційний процес  
Соломон Ю. В., здобувач вищої освіти СВО «Спеціаліст» спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету економіки та 
менеджменту  

Науковий керівник – Самойлик Ю. В., кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри економіки підприємства 

 
98. Сучасні підходи до розвитку стратегічного планування на 

підприємстві  
Йосипенко О. О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Михайлова О. С., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри підприємництва і права 
 
99. Значення нормування праці у підвищенні ефективності діяльності 

підприємства 
Дацун В. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету економіки та 
менеджменту 

Науковий керівник – Осташова В. О., кандидат юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри підприємництва і права 

 
100. Роль тайм-менеджменту в професійній діяльності керівника 
Бражник А. С., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Помаз О. М., кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри менеджменту 
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101. Використання інформаційного програмного забезпечення при 
підготовці й прийнятті управлінських рішень 

Клюшник І. С., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)» факультету економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Осташова В. О., кандидат юридичних наук,  
доцент, доцент кафедри підприємництва і права 

 
102. Застосування сучасних інструментів самоменеджменту у 

професійній діяльності керівника підприємства 
Мостовий А. О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)» факультету економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Осташова В. О., кандидат юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри підприємництва і права 

 
103. Історичні витоки управління персоналом в контексті шкіл 

менеджменту 
Ільченко А. І., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» (скорочений 

термін навчання) спеціальності «Менеджмент» факультету економіки та 
менеджменту 

Науковий керівник – Сердюк О. І., кандидат економічних наук, доцент, 
професор кафедри публічного управління та адміністрування 

 
104. Маркетингова діяльність сільськогосподарського підприємства: 

сутність, особливості, складові 
Гасанов Р. І., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Економіка» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Самойлик Ю. В., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри економіки підприємства 
 
105. Стратегічне планування маркетингу в підприємстві 
Грінченко Я. М., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Підприємництво, торгівля, біржова діяльність» факультету економіки та 
менеджменту 

Науковий керівник – Самойлик Ю. В., кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри економіки підприємства 

 
106. Сутність рентабельності як основного показника ефективності 

господарської діяльності 
Іващенко Т. А., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Економіка» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Демиденко Л. М., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри економіки підприємства 
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107. Розвиток ринку кондитерської промисловості 
Кононенко В. І., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Економіка підприємства» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Самойлик Ю. В., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри економіки підприємства 
 

108. Чинники формування конкурентоспроможності продукції в 
ринкових умовах 

Пасюра К. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Економіка» факультету економіки та менеджменту  

Науковий керівник – Миколенко І. Г., кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри економіки підприємства 

 
109. Управління фінансовими результатами як складова системи 

менеджменту витрат 
Ярмош В. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Підприємництво, торгівля, біржова діяльність» факультету економіки та 
менеджменту 

Науковий керівник – Самойлик Ю. В., кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри економіки підприємства 

 

110. Стратегічне управління розвитком персоналу в підприємстві 
Андрійченко О. Р., здобувач вищої освіти СВО «Магiстр» спеціальності 

«Менеджмент»  
Науковий керівник – Дорофєєв О. В., кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри менеджменту 
 

111. Удосконалення системи мотивації персоналу в аграрному 
підприємстві 

Іцкович З. Д., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності  
«Менеджмент»факультету економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Вакуленко Ю. В., кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних 
технологій 

 

112. Аналіз впливу факторів на формування собівартості продукції 
Радченко Н. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності  

«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Лозинська Т. М., д.держ.упр., профессор 
 
113. Шляхи підвищення економічної ефективності виробничо-

комерційної діяльності підприємства 
Риженко Н. С., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» (магістерська 

програма «Бізнес-адміністрування») спеціальності «Менеджмент» факультету 
економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Уткін Ю. В., кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій 
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Підсекція кафедри іноземних мов та українознавства 
 

1. Bias free language in business communication 
Костенко А. А., здобувач вищої освіти 1 курсу СВО «Магістр» 

спеціальності «Ветеринарна медицина» факультету ветеринарної медицини 
Консультант з іноземної мови – Ніколаєнко Ю. О., кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов та українознавства 
 
2. Латинська мова як мовностильова особливість «Енеїди» 

І.П. Котляревського 
Костенко А. А., здобувач вищої освіти 1 курсу СВО «Магістр» 

спеціальності «Ветеринарна медицина» факультету ветеринарної медицини;  
Горобець І. А., здобувач вищої освіти 1 курсу СВО «Магістр» медичного 

факультету № 1 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 
Консультант з іноземної мови – Сизоненко Н. М., кандидат філологічних 

наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов та українознавства 
 

3. Аналіз риторичного виступу Ніла Деграсс Тайсона «Периметр 
невідання» 

Буталенко Р. Р., здобувач вищої освіти 1 курсу СВО «Бакалавр» 
спеціальності «Агроінженерія» інженерно-технологічного факультету 

Консультант з іноземної мови – Сизоненко Н. М., кандидат філологічних 
наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов та українознавства 

 

4. Основоположні концепти у творчості Тараса Шевченка 
Людвік А. Д., здобувач вищої освіти 1 курсу СВО «Бакалавр» 

спеціальності «Економіка» факультету економіки та менеджменту 
Консультант з іноземної мови – Дедухно А. В., кандидат філологічних 

наук, старший викладач кафедри іноземних мов та українознавства 
 

5. Живий світ природи в поетичній творчості Тараса Шевченка 
Совершенна П. С., здобувач вищої освіти 1 курсу СВО «Бакалавр» 

спеціальності «Економіка» факультету економіки та менеджменту 
Консультант з іноземної мови – Дедухно А. В., кандидат філологічних 

наук, старший викладач кафедри іноземних мов та українознавства 
 

6. Analysis of the animal names origin in English 
Федорова А. Ю., здобувач вищої освіти 1 курсу СВО «Магістр» 

спеціальності «Ветеринарна медицина» факультету ветеринарної медицини 
Консультант з іноземної мови – Люлька В. М., кандидат філологічних 

наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов та українознавства 
 

7. Peculiarities of modern accounting development 
Палій М. О., здобувач вищої освіти 1 курсу СВО «Бакалавр» спеціальності 

«Облік і оподаткування» факультету обліку та фінансів 
Консультант з іноземної мови – Люлька В. М., кандидат філологічних 

наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов та українознавства 
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8. Modern tendencies in international agricultural trade 
Перепадченко Т. О., здобувач вищої освіти 1 курсу СВО «Бакалавр» 

спеціальності «Агрономія» факультету агротехнологій та екології 
Консультант з іноземної мови – Люлька В. М., кандидат філологічних 

наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов та українознавства 
 

9. Methods of financial analysis 
Писанка В. О., здобувач вищої освіти 1 курсу СВО «Бакалавр» спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування» факультету обліку та фінансів 
Консультант з іноземної мови – Долгополова М. В., викладач кафедри 

іноземних мов та українознавства 
 
10. The language of advertising: analysis of English advertising texts 
Падалка Ю. В., здобувач вищої освіти І курсу СВО «Бакалавр» 

спеціальності «Маркетинг» факультету економіки та менеджменту 
Консультант з іноземної мови – Долгополова М. В., викладач кафедри 

іноземних мов та українознавства 
 

11. Example of a textual analysis of a print advertisement 
Фастівець П. С., здобувач вищої освіти І курсу СВО «Бакалавр» 

спеціальності «Маркетинг» факультету економіки та менеджменту 
Консультант з іноземної мови – Долгополова М. В., викладач кафедри 

іноземних мов та українознавства 
 

12. Paper recycling as a new method of forests’ saving 
Подлєсний А. В., здобувач вищої освіти І курсу СВО «Бакалавр» 

спеціальності «Екологія» факультету Агротехнологій та екології 
Консультант з іноземної мови – Сільчук О. В., кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри іноземних мов та українознавства 
 

13. The strategies for reviving the Japanese economy 
Людвік А. Д., здобувач вищої освіти І курсу СВО «Бакалавр» спеціальності 

«Економіка підприємства» факультету економіки та менеджменту 
Консультант з іноземної мови – Сільчук О. В., кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри іноземних мов та українознавства 
 

14. Caesarean section in dogs 
Логунова М. П., здобувач вищої освіти 1 курсу СВО «Магістр» 

спеціальності «Ветеринарна медицина» факультету ветеринарної медицини 
Консультант з іноземної мови – Сільчук О. В., кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри іноземних мов та українознавства 
 

15.  Ertragsfähigkeit der Erbsen abhängig von der Sorte 
Чернільник В. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Агрономія» факультету агротехнологій та екології  
Консультант з іноземної мови – Савенкова О. О., старший викладач 

кафедри іноземних мов та українознавства  
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16.  Ertragsfähigkeit der Winterweizensorten, die aus den konkurrenzfähigen 
Mischungen an der Agrarakademie Poltawa gezüchtet wurden 

Костогриз К. П., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Агрономія» факультету агротехнологій та екології  

Консультант з іноземної мови – Савенкова О. О., старший викладач 
кафедри іноземних мов та українознавства   

 

17. Perspectives of tourism activity in Poltava city 
Будаква В. О., здобувач вищої освіти 1 курсу СВО «Бакалавр» 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування» факультету економіки 
та менеджменту 

Консультант з іноземної мови – Тагільцева Я. М., кандидат філологічний 
наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов та українознавства 

 

18. Kriterien und Probleme der Definition von Wortarten in der modernen 
deutschen Sprache  

Визір В. В., здобувач вищої освіти 1 курсу СВО «Бакалавр», спеціальності 
«Економіка» факультету економіки та менеджменту 

Консультант з іноземної мови – Сахарова Л. М., старший викладач 
кафедри іноземних мов та українознавства 

 

19. Die unflektierten Adjektive in der modernen deutschen Sprache 
Вотінова О. С., здобувач вищої освіти 1 курсу СВО «Бакалавр» 

спеціальності «Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 
Консультант з іноземної мови – Сахарова Л. М., старший викладач 

кафедри іноземних мов та українознавства 
 

20. The influence of the intensity of firm’s intangible assets on the volatility 
of their stock prices 

Мауер Д. P., здобувач вищої освіти 1 курсу СВО «Бакалавр» спеціальності 
«Фінанси, банківська справа та страхування» факультету обліку та фінансів 

Консультант з іноземної мови – Сахарова Л. М., старший викладач 
кафедри іноземних мов та українознавства 

 

21. Ecological aspects of the relationship between livestock and the 
environment  

Солодовник М. А., здобувач вищої освіти 1 курсу СВО «Бакалавр» 
спеціальності «Екологія» факультету агротехнологій та екології 

Консультант з іноземної мови – Сахарова Л. М., старший викладач 
кафедри іноземних мов та українознавства 

 

22. Neue Tendenzen in ökologisch optimierter Ausbau der Nutzung 
erneuerbarer Energien in Deutschland  

Ярош О. В., здобувач вищої освіти 1 курсу СВО «Бакалавр» спеціальності 
«Екологія» факультету агротехнологій та екології 

Консультант з іноземної мови – Сахарова Л. М., старший викладач 
кафедри іноземних мов та українознавства 
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СЕКЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ 
 

Засідання 26 квітня 2017 року 
Навчальний корпус № 4, ауд. 426 

Початок роботи о 13.00 
 

Керівник секції – Зоря О. П., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри фінансів і кредиту 
Секретар секції – Єгорова О. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри економічної теорії та економічних досліджень 
 

1. Допомога по безробіттю та її роль у вирішенні проблем зайнятості 
Малина Р. С., Цілуйко Є. І., студенти 1 курсу СВО «Магістр» факультету 

обліку та фінансів 
Науковий керівник – Аранчій В. І., кандидат економічних наук, професор 
 

2. Оптимізація залишку грошових коштів для забезпечення 
платоспроможності підприємства 

Звєрєва А. О., студентка 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Собчишин В. М., кандидат економічних наук 
 

3. Кредитна політика підприємства як складова управління його 
дебіторською заборгованістю 

Перепадя В.О., студентка 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 
фінансів 

Науковий керівник – Дорошенко О.О., кандидат економічних наук 
 
4. Напрями удосконалення ефективності використання основних 

засобів підприємства 
Стіжко О. А., студентка СВО «Магістр», спеціальності «Фінанси і 

кредит» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Березницький Є. В., кандидат економічних наук 
 
5. Онлайн-депозити: переваги та недоліки використання 
Бойко А. В., студент 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Лихопій В. І., старший викладач 
 
6. Фінансовий інжиніринг як напрям банківських інновацій 
Бойко О. А., студент 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Лелюк Ю. М., кандидат економічних наук, доцент 
 
7. Методичні підходи щодо управління дебіторською заборгованістю 
Білоус С. М., студент 2 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Лелюк Ю. М., кандидат економічних наук, доцент 
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8. Необхідність та економічна сутність кредитування підприємств 
Олійник Е. Ю., студентка СВО «Магістр» спеціальності «Фінанси і 

кредит» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Томілін О. О., доктор економічних наук, доцент 
 
9. Еволюція визначення економічної сутності категорії «Основні 

засоби» 
Коліщак І. М., Маслівець А. О., студенти 1 курсу СВО «Магістр» 

факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Краснікова О. М., кандидат економічних наук, 

доцент 
 
10. Оптимізація кредитної політики в контексті управління 

грошовими потоками підприємства 
Демченко Р. Г., Снітчук Д. В., студенти 1 курсу СВО «Магістр» 

факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Томілін О. О., доктор економічних наук, доцент 
 
11. Основні методи аналізу ймовірності банкрутства на підприємстві 
Демченко В. О., студент 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Галінська Т. С., кандидат економічних наук, доцент  
 
12. Сутність та завдання управління капіталом підприємства 
Зінченко В. С., студент 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Галінська Т. С., кандидат економічних наук, доцент  
 
13. Політика управління фінансами товариств з обмеженою 

відповідальністю 
Арестов О. О., студент 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Галінська Т. С., кандидат економічних наук, доцент 
 
14. Механізм управління фінансовою стійкістю підприємства 
Бондарь А. В., студентка 2 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Томілін О. О., доктор економічних наук, доцент 
 
15. Теоретичні основи розрахунку вартості власного капіталу 

підприємства 
Бондаренко В. В., студент 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Томілін О. О., доктор економічних наук, доцент 
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16. Теоретико-методичні аспекти аналізу фінансових результатів 
діяльності аграрних підприємств 

Гомзякова В. В., студентка 2 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 
фінансів 

Науковий керівник – Томілін О. О., доктор економічних наук, доцент 
 
17. Теоретичні аспекти оцінки санаційної спроможності 
Білей Н. С., здобувач 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Мисник Т. Г., кандидат економічних наук, доцент 
 
18. Вплив амортизаційної політики на відтворення основних засобів 
Владімірова О.В., здобувач 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Мисник Т. Г.,  кандидат економічних наук, доцент 
 
19. Теоретичні аспекти формування та використання фінансових 

результатів діяльності на підприємстві 
Голик Є. В., здобувач 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Мисник Т. Г.,  кандидат економічних наук, доцент 
 
20. Теоретичні підходи до визначення поняття «Фінансова безпека 

підприємства» 
Жорняк Д. В., здобувач 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Мисник Т. Г.,  кандидат економічних наук, доцент 
 
21. Теоретичні аспекти управління прибутком підприємства 
Максименко Ю. Е., здобувач 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Мисник Т. Г.,  кандидат економічних наук, доцент 
 
22. Недоліки оцінки кредитоспроможності позичальника банку – 

юридичної особи 
Засенко В. В., здобувач 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Мисник Т. Г.,  кандидат економічних наук, доцент  
 
23. Теоретичні основи здійснення грошових розрахунків підприємства 
Березін О. Ю., студент 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Лелюк Ю. М., кандидат економічних наук, доцент 
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24. Теоретичні основи фінансової діяльності підприємства та 
ідентифікація факторів впливу на її ефективність 

Бойко В. В., здобувач 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Зоря С. П., кандидат економічних наук, доцент 
 
25. Ділова активність та фінансова стійкість як основа стійкого 

економічного зростання підприємства 
Дуденченко В. В., Птиця Ю. М., здобувачі 1 курсу СВО «Магістр» 

факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Зоря С. П., кандидат економічних наук, доцент 
 
26. Фінансова звітність як джерело інформації та база для 

управлінських фінансових рішень  
Фесак І. А., здобувач 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Зоря С. П., кандидат економічних наук, доцент 
 
27. Аналітична оцінка грошового обороту у процесі управління 

фінансовою діяльністю малого підприємства 
Ахмедов Т. Г., студент 2 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Собчишин В. М., кандидат економічних наук 
 
28. Дебіторська заборгованість: причини виникнення 
Костюк І.І., студент 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Остапенко О.М., кандидат економічних наук, 

доцент 
 
29. Шляхи раціонального використання матеріальних ресурсів 

підприємств 
Громович Ю.Г., студентка 3 курсу СВО «Бакалавр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Єгорова О.В., кандидат економічних наук, доцент 
 
30. Критерії визнання доходів підприємства 
Єрмоленко В.М., студентка 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Тютюнник Ю.М., кандидат економічних наук, 

доцент 
 
31. Статичний і динамічний підходи у характеристиці грошових 

коштів 
Ігнашкіна О.А., студентка 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Тютюник Ю.М., кандидат економічних наук, доцент 
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32. Аналіз взаємозв’язків та вивчення факторів, що впливають на 
показники використання трудових ресурсів 

Карабаза А. А., студент 2 курсу СВО «Бакалавр», факультету обліку та 
фінансів 

Науковий керівник – Кононенко Ж. А., кандидат економічних наук, 
доцент 

 
33. Аналіз причин зміни посівних площ та урожайності 
Коломієць Н.С., студент 2 курсу СВО «Бакалавр», факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Кононенко Ж.А., кандидат економічних наук, доцент 
 
34. Наслідки нецінової конкуренції для споживачів  
Крамаренко А. О., студент 1 курсу СВО «Бакалавр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Песцова-Світалка О.С., кандидат економічних наук, 

доцент 
 
35. Електронні гроші: поняття, стан українського ринку та 

перспективи розвитку 
Мауер Д.Р., студент 1 курсу СВО «Бакалавр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Песцова-Світалка О.С., кандидат економічних наук, 

доцент 
 
36. Визнання та відображення в обліку доходів від реалізації продукції 
Мошак В.О., студентка 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Тютюнник Ю.М., кандидат економічних наук, 

доцент 
 
37. Особливості аналізу собівартості сільськогосподарської продукції 
Сокіл В.О., студент 2(стн) курсу СВО «Бакалавр», факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Кононенко Ж.А., кандидат економічних наук, доцент 
 
38. Еластичність попиту та її практичне застосування 
Телятник М.Ю., студент 1 курсу СВО «Бакалавр» факультету обліку та 

фінансів  
Науковий керівник – Песцова-Світалка О.С., кандидат економічних наук, 

доцент 
 
39. Зовнішні чинники формування рентабельності підприємства 
Телятник М.Д., студентка 3 курсу СВО «Бакалавр» факультету обліку та 

фінансів  
Науковий керівник – Єгорова О.В., кандидат економічних наук, доцент 
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40. Порівняльна характеристика П(С)Бо 7 та МСБО 16 
Яреська О.О., студентка 1 курсу СВО «Магістр», факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Тютюнник Ю.М., кандидат економічних наук, 

доцент 
 
41. Документування процесів консервації незавершених капітальних 

інвестицій 
Алдалаін Арабі, Степаненко С.Г., здобувачі СВО «Магістр», 

спеціальність «Облік і оподаткування», факультету обліку та фінансів  
Науковий керівник – Канцедал Н.А., кандидат економічних наук, доцент 
 
42. Нарахування амортизації: проблемні аспекти та шляхи їх 

вирішення 
Борщагова Н.О., здобувач СВО «Магістр», спеціальність «Облік і 

оподаткування», факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Яловега Л.В., кандидат економічних наук 
 
43. Формування фінансової звітності у системі «M.E.Doc» 
Журавель М. В., здобувач СВО «Магістр», спеціальність «Облік і 

оподаткування», факультету обліку та фінансів  
Науковий керівник – Плаксієнко В. Я., доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку 
 
44. Порівняльна характеристика оцінки запасів П(С)БО 9 ТА МСБО 2 

«Запаси» 
Мироненко О. В., здобувач СВО «Магістр», спеціальність «Облік і 

оподаткування», факультету обліку та фінансів  
Науковий керівник – Лега О. В., кандидат економічних наук, доцент 
 
45. Інвентаризація, як складова внутрішньогосподарського контролю 
Пилипенко Н. В., здобувач СВО «Магістр», спеціальність «Облік і 

оподаткування», факультету обліку та фінансів  
Науковий керівник – Писаренко В. П., доктор наук з державного 

управління, доцент  
 
46. Оцінка та документування майнових внесків до статутного 

капіталу 
Савченко А. М., здобувач СВО «Магістр», спеціальність «Облік і 

оподаткування», факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Грибовська Ю. М., кандидат економічних наук, 

доцент 
 

47. Економічна сутність організації з оплати праці 
Андрущенко М.Ю., студент СВО «Магістр», спеціальність «Облік і 

оподаткування» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Красота О.Г., кандидат економічних наук, доцент 
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48. Вплив облікової політики на фінансові результати діяльності 
підприємства 

Березовський В. А., студент СВО «Магістр», спеціальність «Облік і 
оподаткування» факультет обліку та фінансів 

Науковий керівник – Романченко Ю. О., кандидат економічних наук, 
доцент 

 

49. Організація складського обліку виробничих запасів 
Берлим І. О., студент СВО «Магістр», спеціальність «Облік і 

оподаткування» факультет обліку та фінансів 
Науковий керівник – Левченко З.М., кандидат економічних наук, доцент,  

професор кафедри організації обліку і аудиту 
 

50. Особливості аудиту розрахунків з покупцями та замовниками 
Глеба О. Ю., студент СВО «Магістр», спеціальність «Облік і 

оподаткування» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Романченко Ю. О., кандидат економічних наук, 

доцент 
 

51. Склад доходів малого підприємства 
Гуменюк К. О., студент СВО «Магістр», спеціальність «Облік і 

оподаткування» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Левченко З. М., кандидат економічних наук, доцент, 

професор кафедри організації обліку і аудиту 
 

52. Амортизаційна політика підприємства 
Гуняга Н. О., студент СВО «Магістр», спеціальність «Облік і 

оподаткування» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Тютюнник С. В., кандидат економічних наук, доцент 
 

53. Організація обліку витрат на виробництво продукції технічних 
культур 

Козик Н. О., студентка СВО «Магістр», спеціальність «Облік і 
оподаткування» факультету обліку та фінансів 

Науковий керівник – Левченко З.М., кандидат економічних наук, доцент, 
професор кафедри організації обліку і аудиту 

 

54. Особливості проведення інвентаризації каси 
Меліхова Є. С., здобувач 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Тютюнник С. В., кандидат економічних наук, доцент 
 

55. Основи управлінського обліку у виробництві продукції 
рослинництва 

Орехівська Т.С., студентка 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 
фінансів 

Науковий керівник – Ходаківська Л.О., кандидат економічних наук, доцент 
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56. Сучасні проблеми обліку виробничих запасів на підприємстві 
Андрущенко О.Ю., здобувач СВО «Магістр», спеціальність «Облік і 

оподаткування» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Красота О.Г., кандидат економічних наук, доцент 
 
57. Розкриття інформації про основні засоби у фінансовій звітності 

бюджетної установи 
Регей В. І., студент СВО «Магістр», спеціальність «Облік і 

оподаткування» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Романченко Ю. О., кандидат економічних наук, 

доцент 
 
58. Особливості переоцінки основних засобів та нематеріальних 

активів 
Скрипник Г. М.,студентка 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Ходаківська Л.О., кандидат економічних наук, доцент 
 
59. Класифікація витрат підприємства для потреб управління й 

економічного аналізу 
Смірнова Є. С., студентка СВО «Магістр», спеціальність «Облік і 

оподаткування»факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Левченко З. М., кандидат економічних наук, доцент, 

професор кафедри організації обліку і аудиту 
 
60. Елементи облікової політики щодо власного капіталу 
Фролов О. В., здобувач 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Тютюнник С. В., кандидат економічних наук, 

доцент 
 
61. Облік витрат та виходу продукції кукурудзи: організаційний 

аспект 
Хожій В. О., студент СВО «Магістр», спеціальність «Облік і 

оподаткування» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Романченко Ю. О., кандидат економічних наук, доцент 
 
62. Проблеми фінансового планування в сучасних умовах 
Кісіль В.О., студент 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Чумак В. Д., кандидат економічних наук, доцент 
 
63. Податкове планування як метод оптимізації податкових 

розрахунків 
Петракій Н. О., студентка 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Аранчій В. І., кандидат економічних наук, професор 
 



 32

64. Фінансовий аналіз балансу - практичне застосування в управлінні 
бізнесом 

Шовкопляс А. Ю., здобувач СВО «Магістр», спеціальність «Облік і 
оподаткування» факультету обліку та фінансів 

Науковий керівник – Дугар Т. Є., кандидат економічних наук, доцент 
 

Підсекція філософії, історії та педагогіки 
 

Засідання 26 квітня 2017 року 
Навчальний корпус № 4, ауд. 455 

Початок роботи о 12.20 
 
Керівник підсекції – Шейко С.В., завідувач, професор кафедри філософії, 
історії та педагогіки 
Секретар підсекції – Колодій О.С., доцент кафедри філософії, історії та 
педагогіки 
 

1. Участь полтавського ополчення у війні 1812 року 
Маханькова М.О., студентка 1 курсу СВО «Магістр» факультету 

ветеринарної медицини 
Науковий керівник – Макарець С.В., кандидат історичних наук, доцент 

 

2. Афганська війна у спогадах військовослужбовців, уродженців 
Кобелятччини 

Онокієнко В. В., студентка 1 курсу факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Макарець С.В., кандидат історичних наук, доцент 
 

3. Філософські погляди Демокріта 
Лукаш А.Ю., студентка 1 курсу факультету ТВППТ 
Науковий керівник – Якубенко О.П., кандидат історичних наук, доцент 
 

4. Філософське вчення Платона 
Семеняченко В. О., студентка 1 курсу факультету ТВППТ 
Науковий керівник – Якубенко О.П., кандидат історичних наук, доцент 
 

5. Стратегія професійного розвитку особистості 
Коваленко Г.О., студентка 2 курсу факультете економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Подлєсна Г.В., кандидат психологічних наук, доцент 
 

6. Особливості психологічного захисту та їх механізми 
Редченко Р.О., студентка 2 курсу факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Подлєсна Г.В., кандидат психологічних наук, доцент 
 

7. Теоретичні аспекти соціалізації студентської молоді в сучасному 
українському суспільстві 

Співак І.О., студентка 2 курсу факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Колодій О. С., кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри 
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8. Молодіжна політика в Україні: проблеми на ринку праці, стан 
політики та перспективні напрями її удосконалення 

Панченко І.Г., студентка факультету обліку та фінансів  
Науковий керівник – Колодій О. С., кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри 
 
9. Професійна і соціальна відповідальність вченого 
Костогриз К.П., студентка І курсу СВО «Магістр» факультету 

агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Ільченко А.М., кандидат педагогічних наук, доцент 
 
10. Особливості структури наукового знання 
Чернільник В.В., студентка І курсу СВО «Магістр» факультету 

агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Ільченко А.М., кандидат педагогічних наук, доцент 
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СЕКЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ АГРОТЕХНОЛОГІЙ І ЕКОЛОГІЇ 
 

Засідання 26 квітня 2017 року 
Навчальний корпус № 1, ауд. 52 

Початок роботи о 14.30 
 

Керівник секції – Юрченко С.О. к.,с.-г.н., доцент кафедри селекції, 
насінництва і генетики 
Секретар секції – Макаова Б. Є. студентка СВО Магістр 1-го р.н. 
спеціальність «Агрономія» факультету агротехнологій і екології 
 

Підсекція кафедри рослинництва 
 

1. Використання регуляторів росту рослин на посівах кукурудзи  
Калакуцький А.Л., студент СВО Магістр 1-го р.н. спеціальність 

«Агрономія» факультету агротехнологій і екології 
Науковий керівник – Ляшенко В. В., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, доцент кафедри рослинництва 
 

2. Гібриди кукурудзи селекції «Pioneer» та їхня продуктивність 
Калентьєв С. Е., студент СВО Магістр 1-го р.н. спеціальність 

«Агрономія» факультету агротехнологій і екології 
Науковий керівник – Ляшенко В. В., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, доцент кафедри рослинництва 
 

3. Роль строків сівби в отриманні  високих врожаїв пшениці озимої 
Коваленко О. О. студент СВО Магістр 1-го р.н. спеціальність «Агрономія» 

факультету агротехнологій і екології 
Науковий керівник – Ляшенко В. В., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, доцент кафедри рослинництва 
 

4. Від густоти залежить продуктивність 
Слоква І. П., студент СВО Магістр 1-го р.н.  спеціальність «Агрономія» 

факультету агротехнологій і екології 
Науковий керівник – Ляшенко В. В., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, доцент кафедри рослинництва 
 

5. Формування зернового продуктивного потенціалу гібридів 
кукурудзи 

Попов О.О., студент 2 курсу (скорочений термін навчання) факультету 
агротехнологій та екології 

Науковий керівник – Філоненко С.В., кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, доцент кафедри рослинництва 

 

6. Вплив систем хімічного захисту від бур’янів на продуктивність та 
технологічні якості коренеплодів цукрових буряків 

Кулінько О.І., студентка магістерського курсу заочної форми навчання 
факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник – Філоненко С.В., кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, доцент кафедри рослинництва 
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7. Формування продуктивного потенціалу висадків цукрових буряків 
за позакореневого внесення різних доз мікродобрива Вуксал 

Білокінь В.О., студент магістерського курсу заочної форми навчання 
факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник – Філоненко С.В., кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, доцент кафедри рослинництва 

 

8. Вплив господарсько-цінних властивостей гібридів на 
продуктивність  та технологічні якості коренеплодів цукрових буряків 

Питленко О.С., студент магістерського курсу заочної форми навчання 
факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник – Філоненко С.В., кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, доцент кафедри рослинництва 

 

9. Формування врожайності та якості коренеплодів цукрових буряків 
за внесення ґрунтових гербіцидів. 

Боровий О.М., студент магістерського курсу заочної форми навчання 
факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник – Філоненко С.В., кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, доцент кафедри рослинництва 

 

10. Формування кореневої системи огірка залежно від умов 
вирощування 

Сиволап В. Ю., студентка СВО Магістр 1-го р.н. спеціальність 
«Агрономія» факультету агротехнологій і екології 

Науковий керівник – Ляшенко В. В., кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, доцент кафедри рослинництва 

 

11. Роль мікроелементів у формуванні товарної продукції капусти 
білоголової 

Головко О. В., студентка СВО Магістр 1-го р.н. спеціальність «Агрономія» 
факультету агротехнологій і екології 

Науковий керівник – Ляшенко В. В., кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, доцент кафедри рослинництва 
 

Підсекція кафедри загальної та біологічної хімії 
 

1. Визначення якості питної води в населених пунктах Красненської 
сільської ради 

Шевченко А.О., студентка 4 курсу «Екологія» факультету агротехнологій 
та екології 

Науковий керівник – Короткова І.В., кандидат хімічних наук, доцент, 
доцент кафедри згальної та біологічної хімії 

 

2. Контроль якості харчових продуктів люмінесцентним експрес-
методом 

Карпенко Я.О., студентка 4 курсу «Екологія» факультету агротехнологій 
та екології 

Науковий керівник – Короткова І.В., кандидат хімічних наук, доцент, 
доцент кафедри згальної та біологічної хімії 
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Підсекція кафедри екології, охорони навколишнього 
середовища та збалансованого природокористування 

 

1. Вплив біопестицидів на фітосанітарний стан насіння сої 
Карпенко Я. О., студентка 4 курсу «Екологія» факультету агротехнологій 

та екології 
Науковий керівник – Поспелова Г.Д., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, доцент кафедри екології, охорони навколишнього середовища та 
збалансованого природокористування 

 

2. Індикація забруднення атмосферного повітря за допомогою пилку 
рослин 

Васейко Г. Ю., студентка 4 курсу «Екологія» факультету агротехнологій та 
екології 

Науковий керівник – Поспелова Г.Д., кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, доцент кафедри екології, охорони навколишнього середовища та 
збалансованого природокористування 

 

3. Історія поширення амброзії полинолистої в Україні  
Корнієнко А. О., студентка 4 курсу «Екологія» факультету агротехнологій 

та екології 
Науковий керівник – Поспелова Г.Д., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, доцент кафедри екології, охорони навколишнього середовища та 
збалансованого природокористування 

 

4. Дослідження ступеня враженості омелою білою (Viscum album L.) 
мікрорайонів м. Полтави  

Зіпа Я.М., студента СВО Магістр 1-го р.н «Екологія» факультету 
агротехнологій та екології 

Науковий керівник – Писаренко В.М., доктор сільськогосподарських наук, 
професор кафедри екології, охорони навколишнього середовища та 
збалансованого природокористування 

 

5. Особливості формування природно-заповідного фонду Полтавської 
області 

Бережний М.І., студент СВО Магістр 1-го р.н «Екологія» факультету 
агротехнологій та екології 

Науковий керівник – Писаренко В.М., доктор сільськогосподарських наук, 
професор кафедри екології, охорони навколишнього середовища та 
збалансованого природокористування 

 

6. Екологічний стан лісових ресурсів Полтавського району 
Сліпко А.В., студент СВО Магістр 1-го р.н «Екологія» факультету 

агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Писаренко В.М., доктор сільськогосподарських наук, 

професор кафедри екології, охорони навколишнього середовища та 
збалансованого природокористування 
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7. Екологічні особливості природних ядер Ворсклянського 
екологічного коридору 

Замазій Г.В., студент СВО Магістр 1-го р.н «Екологія» факультету 
агротехнологій та екології 

Науковий керівник – Писаренко В.М., доктор сільськогосподарських наук, 
професор кафедри екології, охорони навколишнього середовища та 
збалансованого природокористування 

 
8. Вплив строків сівби гібридів кукурудзи на її фітосанітарний стан 
Шабанова К. О., студентка 2 курсу  (СТН)  «Агрономія» 
Науковий керівник – Поспелова Г.Д., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, доцент кафедри екології, охорони навколишнього середовища та 
збалансованого природокористування 

 
9. Біологічна активність грунту при застосуванні  No-till технологій 
Богатиренко О. О., студент СВО «Спеціаліст» спеціальність «Агрономія» 

факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Коваленко Н.П., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, доцент кафедри екології, охорони навколишнього середовища та 
збалансованого природокористування 
 
 

Підсекція кафедри землеробства і агрохімії 
 

1. Вплив рядкового внесення добрив на врожайність соняшника (на 
прикладі ПП «Альфа-Капітал»)  

Книш В. С., студентка 1 курсу (СТН) СВО «Бакалавр» спеціальність 
«Агрономія» факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник – Опара М.М., кандидат сільськогосподарських наук, 
професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова 

 
2. Вплив підживлення мінеральними добривами на урожайність 

зерна кукурудзи (на прикладі ПП «Альфа-Капітал») 
Варава К. А., студентка 1 курсу (СТН) СВО «Бакалавр» спеціальність 

«Агрономія» факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Опара М.М., кандидат сільськогосподарських наук, 

професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова 
 
3. Вплив рядкового внесення мінеральних добрив на урожайність 

ячменю ярого  
Абраменко М. О., студентка 1 курсу (СТН) СВО «Бакалавр» спеціальність 

«Агрономія» факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Опара М.М., кандидат сільськогосподарських наук, 

професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова 
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4. Вплив видів основного обробітку на урожайність кукурудзи 
Черненко А. Г., студент 1 курсу СВО «Магістр» спеціальність 

«Агрономія» факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Тараненко С.В., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, доцент кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова 
 
5. Вплив строків сівби на урожайність кукурудзи 
Грінблат Г. В., студентка 1 курсу СВО «Магістр» спеціальність 

«Агрономія» факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Тараненко С.В., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, доцент кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова 
 
6. Вплив видів обробітку грунту та способів сівби на урожайність сої 
Коба Р. Г., студент 1 курсу СВО «Магістр» спеціальність «Агрономія» 

факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Тараненко С.В., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, доцент кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова 
 
7. Оцінка біологічної активності екстрактів ехінацеї 
Дворовенко К. В., Фесенко Є. О., студент СВО «Магістр» 1 року навчання 

спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища» 
Науковий керівник – Поспєлов С. В., кандидат сільськогосподарських 

наук, професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова 
 
8. Продуктивність звіробою звичайного залежно від схем розміщення 
Балик Є. П., Солоп В. Я., студенти СВО «Спеціаліст» спеціальність 

«Агрономія» факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Поспєлов С. В., кандидат сільськогосподарських 

наук, професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова  
 

9. Вплив регуляторів росту на урожайність ячменю ярого 
Шрамко Т. Ю., студент СВО «Магістр» спеціальність «Агрономія» 

факультету агротехнологій та екології,заочної форми навчання 
Науковий керівник – Шокало Н.С., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, доцент кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова 
 

10. Динаміка появи сходів бур’янів у посівах кукурудзи 
Василенко К. В., студент СВО «Спеціаліст» спеціальність «Агрономія» 
Науковий керівник – Біленко О.П., кандидат сільськогосподарських наук, 

старший викладач кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова 
 

11. Вплив удобрення на урожайність і якість насіння соняшнику 
Німець О. М., студент СВО «Магістр» спеціальність «Агрономія» 

факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Воропіна В.О., асистент кафедри землеробства і 

агрохімії ім. В.І.Сазанова 
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12. Вплив регуляторів росту на урожайність і якість зерна пшениці 
озимої 

Шевчук Б. В., студент СВО «Магістр» спеціальність «Агрономія» 
факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник – Воропіна В.О., асистент кафедри землеробства і 
агрохімії ім. В.І.Сазанова 

 

13. Вплив органо-мінеральних добрив на урожайність і якість насіння сої 
Зотєєв О. О., студент СВО «Магістр» спеціальність «Агрономія» 

факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Воропіна В.О., асистент кафедри землеробства і 

агрохімії ім. В.І.Сазанова 
 

14. Вплив різних тукосумішок на урожайність і якість зерна кукурудзи 
Лавріненко І. Г., студент СВО «Магістр» спеціальність «Агрономія» 

факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Воропіна В.О., асистент кафедри землеробства і 

агрохімії ім. В.І.Сазанова 
 

Підсекція кафедри селекції, насінництва і генетики 
 

1. Вплив елементів сортової технології вирощування на урожайність 
енергетичних культур 

Макаова Б.Є., студентка СВО «Магістр» спеціальності «Агрономія» 
факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник – Кулик М.І., кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент, доцент кафедри селекції, насінництва і генетики 

 
2. Модифікаційна мінливість елементів продуктивності сортів 

пшениці озимої 
Веретільник О.М., студент СВО «Магістр» спеціальності «Агрономія» 

факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Кулик М.І., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, доцент кафедри селекції, насінництва і генетики 
 
3. Урожайність сортів пшениці озимої залежно від елементів 

технології вирощування 
Космінський О.О., студент СВО «Магістр» спеціальності «Агрономія» 

факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Кулик М.І., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, доцент кафедри селекції, насінництва і генетики 
 
4. Продуктивність гороху залежно від сортових властивостей 
Черпільник В.В., студентка СВО «Магістр» спеціальність «Агрономія» 

факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Барат Ю.М., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри селекції, насінництва і генетики 
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5. Особливості технології вирощування пшениці озимої в 
СВК «Батьківщина» Котелевського району 

Сосновський О.В., студент СВО «Магістр» спеціальність «Агрономія»  
факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник – Барат Ю.М., кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент кафедри селекції, насінництва і генетики 

 
6. Формування врожайності та якості зерна пшениці озимої залежно 

від елементів технології вирощування 
Свищ А.П., студент СВО «Магістр» спеціальності «Агрономія» 

факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Барат Ю.М., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри селекції, насінництва і генетики 
 
7. Продуктивність бульб картоплі залежно від сортових властивостей 
Петренко Є.В., студент СВО «Магістр» спеціальність «Агрономія» 

факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Барат Ю.М., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри селекції, насінництва і генетики 
 
8. Урожайність та якість зерна пшениці озимої залежно від сорту 
Улізько М.М., студентка СВО «Магістр» спеціальність «Агрономія» 

факультету агротехнологій та екології, заочної форми навчання 
Науковий керівник – Барат Ю.М., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри селекції, насінництва і генетики 
 
9. Формування врожайності у сортів гороху з різним морфотипом 
Мельник Ю.Р., студентка СВО «Магістр» спеціальність «Агрономія» 

факультету агротехнологій та екології, заочної форми навчання 
Науковий керівник – Баташова М.Є., кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри селекції, насінництва і генетики 
 

10. Вплив особливостей сорту на урожайність помідорів 
Перепелиця К.К., студентка СВО «Магістр» спеціальність «Агрономія» 

факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Юрченко С.О., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри селекції, насінництва і генетики 
 
11. Вплив сортових властивостей на насіннєву продуктивність 

тритикале ярого 
Храпко Р.О., студент СВО «Магістр» спеціальність «Агрономія» 

факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Юрченко С.О., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри селекції, насінництва і генетики 
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12. Вивчення вихідного матеріалу сої  
Кошляк С.В., студент СВО «Магістр» спеціальність «Агрономія» 

факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Білявська Л.Г., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, професор кафедри селекції, насінництва і генетики 
 
13. Порівняльна характеристика сортів сої різного походження в 

умовах ФГ «Грига» Полтавського району 
Лазаренко М.Р., студентка СВО «Магістр» спеціальність «Агрономія» 

факультету агротехнологій та екології, заочної форми навчання 
Науковий керівник – Білявська Л.Г., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, професор кафедри селекції, насінництва і генетики 
 
14. Продуктивність сортів пшениці озимої селекції ПДАА в 

конкурентних сумішах  
Костогриз К.П., студентка СВО «Магістр» спеціальність «Агрономія» 

факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Тищенко В.М., доктор сільськогосподарських наук, 

професор, професор кафедри селекції, насінництва і генетики 
 
15. Формування продуктивності сортів пшениці озимої залежно від 

генетичних властивостей та умов вирощування  
Тенах І. М., студент СВО «Магістр» спеціальність «Агрономія» 

факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Маренич М.М., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, професор кафедри селекції, насінництва і генетики 
 
16. Вплив передпосівної обробки насіння пшениці озимої на ріст і 

розвиток рослин 
Лобач К., студентка СВО «Магістр» спеціальність «Агрономія» 

факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Маренич М.М., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, професор кафедри селекції, насінництва і генетики 
 

17. Рівень формування та мінливість врожайності сортів пшениці 
озимої селекції ПДАА в залежності від строків сівби  

Вітко Я. М., студентка СВО «Магістр» спеціальність «Агрономія» 
факультету агротехнологій та екології 

Науковий керівник –Тищенко В.М., доктор сільськогосподарських наук, 
професор, професор кафедри селекції, насінництва і генетики  
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СЕКЦІЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
 

Підсекція вищої математики, логіки та фізики 
 

Засідання 26 квітня 2017 року 
Навчальний корпус № 3, ауд. 331 

Початок роботи о 13.00 
 
Керівник підсекції – Шенгерій  Л. М., доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри вищої математики, логіки та фізики 
Секретар підсекції – Рижкова Т. Ю., старший викладач кафедри вищої 
математики, логіки та фізики 

 

1. Забій тварин електричним струмом 
Бережнюк Д. А., студентка 1 курсу СВО «Магістр», факультету 

ветеринарної медицини 
Науковий керівник – Негребецький І. С., старший викладач кафедри 

вищої математики, логіки та фізики 
 

2. Використання програми elcut для ефективної фахової підготовки 
майбутніх агроінженерів 

Рєзнік Я. В., студентка 4 курсу СВО «Бакалавр» інженерно-технологічного 
факультету  

Науковий керівник – Антонець А. В., кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри вищої математики, логіки та фізики 

 

3. Комплексні числа та їх практичне застосування в професійній 
підготовці здобувачів вищої освіти 

Людвік А. Д., студентка 1 курсу СВО «Бакалавр» факультету економіки та 
менеджменту  

Науковий керівник – Канівець І. М., кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри вищої математики, логіки та фізики 

 

4. Розв’язування практичних задач агрономії у математичному 
середовищі GEOGEBRA 

Козинко Р. А., студент 3 курсу СВО «Бакалавр» факультету 
агротехнологій та екології 

Науковий керівник – Овсієнко Ю. І., кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри вищої математики, логіки та фізики 

 

5. Електрофорез у ветеринарній медицині 
Маханькова М. О., студентка 1 курсу СВО «Магістр» факультету 

ветеринарної медицини 
Науковий керівник – Негребецький І. С., старший викладач кафедри 

вищої математики, логіки та фізики 
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6. Застосування двигуна стірлінга в сільському господарстві 
Донець О. А., Задорожний В. П., студенти 1 курсу СВО бакалавр 

інженерно-технологічного факультету  
Науковий керівник – Рижкова Т. Ю., старший викладач кафедри вищої 

математики, логіки та фізики 
 
7. Стереографічна проекція, як геометрична модель множини 

комплексних чисел у просторі R3 
Шмиголь В. К., студент 4 курсу СВО «Бакалавр» інженерно-

технологічного факультету  
Науковий керівник – Флегантов Л. О., кандидат фізико-математичних 

наук, доцент, доцент кафедри вищої математики, логіки та фізики 
 

Підсекція загальнотехнічних дисциплін 
 

Засідання 26 квітня 2017 року 
Навчальний корпус № 3, ауд. 350 

Початок роботи о 13.00 

Керівник секції – Іванкова О. В., кандидат технічних наук, доцент, доцент 
кафедри ремонту машин і ТКМ 
Секретар – Канівець О. В., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 
загальнотехнічних дисциплін 
 

1. Аналіз способів відновлення деталей ґрунтообробних машин 
Боровик О. Ю., студентка 2 курсу СВО «Бакалавр» інженерно-

технологічного факультету 
Наукові керівники: Дудніков А. А., кандидат технічних наук, професор, 

професор кафедри ремонту машин і ТКМ; 
Біловод О. І., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

загальнотехнічних дисциплін 
 

2. Установка для підготовки та садіння коренеплодів цукрового 
буряка 

Лапенко В. Т., 1 курсу СВО «Магістр» інженерно-технологічного 
факультету  

Науковий керівник – Лапенко Г. О., кандидат технічних наук, доцент, 
професор кафедри кафедри ремонту машин і ТКМ 

 

3. Аналіз методів відновлення зношених деталей 
сільськогосподарської техніки 

Кауров Д. М., студент 1 курсу СВО «Магістр» інженерно-технологічного 
факультету  

Науковий керівник – Іванкова О. В., кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри ремонту машин і ТКМ 
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4. Дослідження технологічного процесу алмазної обробки сталевих 
емальованих деталей 

Шевченко Б. Т., студент 1 курсу СВО «Магістр» інженерно-
технологічного факультету 

Науковий керівник – Горик О. В., доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін 

 
5. Актуальність підвищення ефективності використання 

зернозбиральних комбайнів  
Панченко І. І., студент 1 курсу СВО «Магістр» інженерно-технологічного 

факультету 
Науковий керівник – Дудніков І. А., кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри загальнотехнічних дисциплін 
 

6. Дослідження граничної швидкості атаки індентора при 
дробеструменевому очищенні 

Мацківський І. В., студент 3 курсу СВО «Бакалавр» інженерно-
технологічного факультету 

Науковий керівник – Канівець О. В., кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін 

 

7. Аналіз способів очищення поверхні виробів вільним абразивом 
Бровко В. О., студент 2 курсу СВО «Бакалавр» інженерно-технологічного 

факультету 
Науковий керівник – Брикун О. М., асистент кафедри загальнотехнічних 

дисциплін 
 

8. Аналіз результатів польових досліджень навісного обладнання 
засобів малої механізації для міжрядного обробітку картоплі 

Бублик А. В., студент 4 курсу СВО «Бакалавр» інженерно-технологічного 
факультету  

Науковий керівник – Ляшенко С. В., кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри машиновикористання і виробничого навчання 

 

9. Біонічні підходи до конструкцій ґрунтообробних машин 
Манойло В. К., Шмиголь В. К., студенти 4 курсу СВО «Бакалавр» 

інженерно-технологічного факультету 
Науковий керівник – Падалка В. В., кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри машиновикористання і виробничого навчання 
 

10. Удосконалення конструкції масловиробника для використання на 
малих фермах 

Бабич В. В., Черненко Б. С., студенти 4 курсу СВО «Бакалавр» інженерно-
технологічного факультету 

Науковий керівник – Велит І. А., кандидат технічних наук, доцент, доцент 
кафедри машиновикористання і виробничого навчання 
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11. Попередження травматизму механізаторів на основі контролю 
технічного стану техніки із застосуванням методу дефектоскопії 

Донець М. В., Мацаков А. В., студенти 5 курсу СВО «Спеціаліст» 
інженерно-технологічного факультету 

Науковий керівник – Прасолов Є.Я., кандидат технічних наук, доцент, 
професор кафедри безпеки життєдіяльності 

 

12. Захист працівників ветеринарної медицини від зооантропонозних 
хвороб 

Костенко А. А., здобувач вищої освіти 1 курсу СВО «Магістр» 
спеціальності «Ветеринарна медицина» факультету ветеринарної медицини, 
голова студентського наукового товариства ПДАА 

Науковий керівник – Опара Н. М., кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності 

 

13. Питання організації та навчання з цивільного захисту у ВНЗ 
Перерва Ю. В., студентка 4 курсу СВО «Бакалавр» інженерно-

технологічний факультет 
Науковий керівник – Дудник В. В., кандидат технічних наук, старший 

викладач кафедри безпеки життєдіяльності 
 

14. Використання високого тиску при виробництві варених ковбас  
Мартиненко М. В., студент 1 курсу СВО «Магістр» інженерно-

технологічного факультету 
Науковий керівник – Костенко О. М., доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри безпеки життєдіяльності 
 

15. Підвищення якості житнього борошна 
Медяник А., студент 1 курсу СВО «Магістр» інженерно-технологічного 

факультету 
Науковий керівник – Костенко О. М., доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри безпеки життєдіяльності  
 

16. Нормування фізичних факторів середовища у кабінетах 
комп’ютерної техніки та шляхи його вдосконалення 

Ясько В. С., студент 4 курсу СВО «Бакалавр» інженерно-технологічний 
факультет 

Рибальченко В., студент 2 курсу СВО «Бакалавр» інженерно-
технологічний факультет 

Науковий керівник – Дрожчана О. У., старший викладач кафедри безпеки 
життєдіяльності 

17. Біодизельне паливо: методи очистки 
Шабельник К. Т., студент 1 курсу СВО «Магістр» інженерно-

технологічного факультету 
Науковий керівник – Харак Р. М., кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри машини та обладнання агропромислового виробництва 
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18. Діваріантний характер використання термоелектричного 
перетворювача 

Зікеєв Д. Є., Калініченко Д. Г., студенти 1 курсу ОС «Магістр» інженерно-
технологічного факультету 

Наукові керівники – Арендаренко В. М., кандидат технічних наук, доцент, 
професор кафедри машини та обладнання агропромислового виробництва; 

Левчук В. І., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри машини та 
обладнання агропромислового виробництва; 

Іванов О. М., кандидат технічних наук, доцент кафедри машини та 
обладнання агропромислового виробництва 

 

19. Аналіз недоліків лущильно-шліфувальних машин та шляхи їх усунення 
Терещенко О. В., студент 1 курсу СВО «Магістр», інженерно-

технологічного факультету 
Савченко Н. К., студент 3 курсу СВО «Бакалавр», інженерно-

технологічного факультету  
Науковий керівник – Арендаренко В. М., кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри машини та обладнання агропромислового виробництва 
 

20. Використання біомаси як відновлювального джерела енергії 
Деркач Д. Л., Яценко В. В., студенти 3 курсу СВО «Бакалавр», інженерно-

технологічного факультету 
Науковий керівник – Запорожець М. І., кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри машини та обладнання агропромислового виробництва 
 

21. Підвищення інтенсивності роботи тарілчастої тістомісильної 
машини безперервної дії 

Курченко А. В., студент1 курсу СВО «Магістр» інженерно-технологічного 
факультету 

Науковий керівник – Костенко О. М., доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри машини та обладнання агропромислового виробництва 

 

22. Актуальність розробки нових способів сушіння макаронних виробів 
Євменов О. С., студент 1 курсу СВО «Магістр» інженерно-технологічного 

факультету 
Науковий керівник – Костенко О. М., доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри машини та обладнання агропромислового виробництва 
 

23. Проектування міні-цеху з виробництва олії для малого 
фермерського господарства 

Мироненко Д. П., студент 1 курсу СВО «Спеціаліст» інженерно-
технологічний факультет 

Науковий керівник – Лавренко В. В., старший викладач кафедри машини 
та обладнання агропромислового виробництва 

 

24. Перспективи розвитку Інституту охорони українських зазначень 
походження товарів 

Бублик О. В., Пшеничний Ю. І., студенти 5 курсу СВО «Спеціаліст» 
інженерно-технологічного факультету 

Науковий керівник – Прасолов Є.Я., кандидат технічних наук, професор 
кафедри безпеки життєдіяльності 
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25. Аналіз та дослідження відрізних абразивних кругів для різання 
металу  

Умбетов Г. С., Шовкопляс Я. Д., студенти 3 курсу СВО «Бакалавр» 
інженерно-технологічного факультету 

Наукові керівники – Горбенко О. В., кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри Ремонту машин і ТКМ; 

Келемеш А. О., кандидат технічних наук, старший викладач кафедри 
ремонту машин і ТКМ 

 

26. Обґрунтування вибору системи машин для рослинництва в 
умовах імовірних втрат врожаю 

Шмиголь В. К., студент 4 курсу СВО «Бакалавр» інженерно-
технологічного факультету 

Науковий керівник – Бурлака О. А., кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін 
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СЕКЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 
 

Засідання 26 квітня 2017 року 
Навчальний корпус № 1, ауд. 23 

Початок роботи о 14.30 
 

Керівник секції – Панасова Т.Г., кандидат ветеринарних наук, доцент, 
заступник декана факультету з наукової роботи 

Секретар секції – Бридихіна А.Ю., студентський декан факультету 
ветеринарної медицини 

 

1. Лікування спортивних коней із ураженнями дистального відділу 
кінцівки 

Белакова М.В., студентка 1 курсу СВО «Магістр», факультету 
ветеринарної медицини 

Науковий керівник – Кулинич С.М., доктор ветеринарних наук, професор, 
професор кафедри хірургії та акушерства 

 

2. Голосовий апарат свійських тварин і птахів 
Бурцева Д.Д., студентка 1 курсу СВО «Магістр», факультету ветеринарної 

медицини 
Науковий керівник – Бердник І.Ю., кандидат біологічних наук, доцент, 

доцент кафедри анатомії та фізіології тварин 
 

3. До 195-річчя з дня народження Луї Пастера 
Бутко К.О., студентка 2 курсу СВО «Бакалавр», факультету ветеринарної 

медицини 
Науковий керівник – Киричко О.Б., кандидат ветеринарних наук, доцент, 

доцент кафедри анатомії та фізіології тварин 
 

4. Лікування отодектозу у котів в м. Полтава 
Вілялова П.Т., студентка 2 курсу СВО «Бакалавр», факультету 

ветеринарної медицини 
Науковий керівник – Корчан Л.М., кандидат ветеринарних наук, доцент, 

доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 
 

5. Вплив терміну та умов зберігання на якість меду 
Влах Е.І., студентка 3 курсу СВО «Бакалавр», факультету ветеринарної 

медицини 
Науковий керівник – Звенігородська Т.В., кандидат ветеринарних наук, 

старший викладач кафедри хірургії та акушерства 
 

6. Заходи ліквідації аеромонозу риб в умовах приватного 
рибогосподарства у с. Щербаки Кременчуцького району 

Волошин О.О., студент 2 курсу СВО «Магістр», факультету ветеринарної 
медицини 

Науковий керівник – Лавріненко І.В., кандидат ветеринарних наук, 
доцент, доцент кафедри патологічної анатомії та інфекційної патології 



 49

7. Заходи по ліквідації та профілактиці колібактеріозу великої 
рогатої худоби в ТОВ «АФ» «Перше травня» с. Кунцеве Ново-
санжарського району Полтавської області 

Горобець І. Ю., студентка 2 курсу СВО «Магістр», факультету 
ветеринарної медицини 

Науковий керівник – Коне М.С., кандидат ветеринарних наук, доцент, 
доцент кафедри патологічної анатомії та інфекційної патології 

 

8. Заходи щодо лікування та профілактики парагрипу – 3 великої 
рогатої худоби в ТОВ «АФ» «Перше травня» с. Кунцеве Ново-
санжарського району Полтавської області» 

Горобець М.О., студент 2 курсу 1 групи СВО «Магістр», факультету 
ветеринарної медицини 

Науковий керівник – Коне М.С., кандидат ветеринарних наук, доцент, 
доцент кафедри патологічної анатомії та інфекційної патології 

 

9. Терапевтична ефективність лікарських засобів за демодекозу 
собак 

Дема К.В. студентка 2 курсу СВО «Магістр», факультет ветеринарної 
медицини 

Науковий керівник – Євстаф’єва В.О., доктор ветеринарних наук, 
професор, завідувач кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної 
експертизи 

 

10. Морфологічні особливості шлунку свійської птиці 
Євенко А.О., студентка 1 курсу СВО «Бакалавр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Наукові керівники: Омельченко Г.О., кандидат ветеринарних наук, 

доцент, доцент кафедри анатомії та фізіологія тварин;  
Щербак В.І., старший викладач кафедри анатомії та фізіологія тварин 
 

11. До морфології злоякісних новоутворень молочної залози котів 
Завалій М.Ф., студент 2 курсу СВО «Магістр», факультету 

ветеринарної медицини 
Науковий керівник – Скрипка М.В., доктор ветеринарних наук, 

професор, завідувач кафедри патологічної анатомії та інфекційної патології 
 

12. Визначення органолептичних показників яловичини при 
запаленні молочної залози 

Каплаух О. М., студентка 2 курсу СВО «Магістр», факультету 
ветеринарної медицини 

Науковий керівник – Щербакова Н.С., кандидат ветеринарних наук, 
доцент, доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 
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13. Визначення асоціативної мікрофлори за інфекційних хвороб котів 
в умовах лабораторії епізоотології кафедри патологічної анатомії та 
інфекційної патології 

Карачевцева М.В., студентка 2 курсу СВО «Магістр», факультету 
ветеринарної медицини 

Науковий керівник – Передера О.О., кандидат ветеринарних наук, доцент, 
доцент кафедри патологічної анатомії та інфекційної патології 

 

14. Біохімічні критерії визначення ефективності лікування собак за 
хронічного гепатиту в стадії загострення 

Кисельов В.О., студент 1 курсу СВО «Магістр», факультет ветеринарної 
медицини 

Науковий керівник – Локес-Крупка Т.П., кандидат ветеринарних наук, 
старший викладач кафедри терапії 

 

15. Ефективність лікування та профілактики каліцивірозу у котів в 
умовах ветеринарної клініки ФОП Кирда М.В. «Рижик» міста Київ 

Константінова І.Ю., студентка 1 курсу СВО «Магістр», факультету 
ветеринарної медицини 

Науковий керівник – Коне М.С., кандидат ветеринарних наук, доцент, 
доцент кафедри патологічної анатомії та інфекційної патології 

 

16. Особливості будови легень свійських птахів 
Кравченко К.О., студентка 1 курсу СВО «Бакалавр», факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Наукові керівники: Омельченко Г.О., кандидат ветеринарних наук, 

доцент, доцент кафедри анатомії та фізіологія тварин, Щербак В.І., старший 
викладач кафедри анатомії та фізіологія тварин 

 

17. Генетична схильність різних порід котів до кардіоміопатії 
Крилевець Ю.В., Деренчук Ю.В., студентки 3 курсу СВО «Бакалавр», 

факультету ветеринарної медицини 
Науковий керівник – Локес-Крупка Т.П., кандидат ветеринарних наук, 

старший викладач кафедри терапії 
 

18. Будова, догляд та розчистка копита коня 
Лизанець К.Ю., студентка 1 курсу СВО «Магістр», факультету 

ветеринарної медицини 
Науковий керівник – Бердник В.П., доктор ветеринарних наук, професор, 

завідувач кафедри анатомії та фізіології тварин 
 

19. Одержання та оцінка якості сперми псів 
Маленко А.В., студентка 2 курсу СВО «Магістр» факультету ветеринарної 

медицини 
Науковий керівник – Панасова Т.Г., кандидат ветеринарних наук, доцент, 

доцент кафедри хірургії та акушерства 
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20. Клінічний прояв у великої рогатої худоби гострого катарального 
кон’юнктивіту 

Малушко М.С., студентка 2 курсу СВО «Бакалавр», факультету 
ветеринарної медицини 

Науковий керівник – Мельничук В. В., кандидат ветеринарних наук, 
асистент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 

 

21. Діагностика та терапія коней за гепатозу 
Марфутіна С.Г., студент 2 курсу СВО «Магістр», факультету 

ветеринарної медицини 
Науковий керівник – Супруненко К.В., кандидат ветеринарних наук, 

доцент, доцент кафедри терапії 
 

22. Ефективність антигельмінтика профендер за токсокарозу собак 
Онищенко О.М., студентка 1 курсу СВО «Магістр» факультету 

ветеринарної медицини 
Науковий керівник – Корчан Л.М., кандидат ветеринарних наук, доцент, 

доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 
 

23. Аналіз заходів профілактики лептоспірозу великої рогатої худоби 
Опришко В.В., студентка 3 курсу СВО «Бакалавр», факультету 

ветеринарної медицини 
Науковий керівник – Тітаренко О.В., кандидат ветеринарних наук, 

доцент, доцент кафедри патологічної анатомії та інфекційної патології 
 

24. Лікування гастроентеритів та особливості травлення у 
новонароджених телят 

Полторак П.В., студент 2 курсу СВО «Магістр», факультету ветеринарної 
медицини 

Науковий керівник – Дмитренко Н.І., кандидат ветеринарних наук, 
доцент, доцент кафедри патологічної анатомії та інфекційної патології 

 

25. Терапевтична ефективність антигельмінтних засобів за 
нематодозів свиней 

Поставний В.В., студент 2 курсу СВО «Магістр» факультет ветеринарної 
медицини 

Науковий керівник – Євстаф’єва В.О., доктор ветеринарних наук, 
професор, завідувач кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної 
експертизи 

 

26. Лікувально-профілактичні заходи хірургічної інфекції кролів 
Приліпко Ю.В., студент 2 курсу СВО «Магістр», факультету ветеринарної 

медицини 
Науковий керівник – Передера Р.В., кандидат ветеринарних наук, доцент, 

доцент кафедри хірургії та акушерства 
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27. Дослідження селезінки у собак 
Ракітіна А.І., студентка 2 курсу СВО «Магістр», факультету ветеринарної 

медицини 
Науковий керівник – Кравченко С.О., кандидат ветеринарних наук, 

доцент, доцент кафедри терапії 
 

28. Ефективність препарату Бравекто за демодекозу собак 
Рева А.М., студентка 4 курсу СВО «Бакалавр» факультету ветеринарної 

медицини 
Науковий керівник – Корчан Л.М., кандидат ветеринарних наук, доцент, 

доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 
 

29. Клінічний перебіг та лікування собак, хворих на демодекоз в 
умовах міста Полтави 

Сафронов І.С., студент 2 курсу СВО «Магістр», факультету ветеринарної 
медицини 

Науковий керівник – Кручиненко О. В., кандидат ветеринарних наук, 
доцент, доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 

 

30. Порівняння зажиттєвих методів діагностики сетаріозу великої 
рогатої худоби 

Соломко О.В., студентка 2 курсу СВО «Магістр», факультету ветеринарної 
медицини 

Науковий керівник – Клименко О.С., кандидат ветеринарних наук, доцент, 
доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 

 

31. Оцінка методів лікування котів за різних форм 
кератокон’юнктивітів 

Третякова К.В., студентка 2 курсу СВО «Магістр», факультету 
ветеринарної медицини 

Науковий керівник – Передера Р.В., кандидат ветеринарних наук, доцент, 
доцент кафедри хірургії та акушерства 

 

32. Діагностика та лікування лошат за пневмонії 
Холоша К.О., студент 1 курсу СВО «Магістр», факультету ветеринарної 

медицини 
Науковий керівник – Канівець Н.С., кандидат ветеринарних наук, 

старший викладач кафедри терапії 
 

33. Вплив препарату «Сіфузол» на рівень показників білкового 
профілю у щурів за експериментального запалення 

Худолій І.В., студентка 3 курсу СВО «Бакалавр», факультету ветеринарної 
медицини 

Науковий керівник – Звенігородська Т.В., кандидат ветеринарних наук, 
старший викладач кафедри хірургії та акушерства 
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34. Лікування спортивних коней із ураженнями дистального відділу 
кінцівки 

Белакова М. В., студентка 1 курсу СВО «Магістр» факультету 
ветеринарної медицини 

Науковий керівник – Кулинич С. М., доктор ветеринарних наук, професор, 
професор кафедри хірургії та акушерства 

 
35. Вплив терміну та умов зберігання на якість меду 
Влах Е. І., студентка 3 курсу СВО «Бакалавр» факультету ветеринарної 

медицини 
Науковий керівник – Звенігородська Т. В., кандидат ветеринарних наук, 

старший викладач кафедри хірургії та акушерства 
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СЕКЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  
І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

 

Засідання 26 квітня 2017 року 
Навчальний корпус № 4, ауд. 428 

Початок роботи о 14.30 
 

Керівник секції – Шаферівський Б.С., кандидат сільськогосподарських наук, 
старший викладач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських 
тварин   
Секретар секції – Черняк Ю.С., студентка 4 курсу СВО «Бакалавр» 
факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва 
 

1. Мікробіологічний контроль виробництва продукції на підприєм-
ствах молочної промисловості 

Албул Л.В., студентка 1 курсу СВО «Спеціаліст» факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва 

Науковий керівник – Кузьменко Л. М., кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва 

 

2. Асортимент кисломолочних напоїв з наповнювачами 
ТОВ «Оржицький молокозавод» 

Бичкова Р. С., студентка 3 курсу СВО «Бакалавр» факультету технології 
виробництва та переробки продукції тваринництва 

Науковий керівник – Юхно В. М., кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент, доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва 

 

3. Оптимізація технології інкубації яєць гусячих яєць в умовах 
ВАТ «Чорнухи - птиця» Полтавської області 

Богодайко Є. В., студент 5 курсу СВО «Спеціаліст» факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва 

Науковий керівник – Васильєва О.О., кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, професор кафедри розведення і генетики сільськогосподарських 
тварин 

 

4. Особливості первинної переробки худоби в умовах 
ТЗОВ «Дрогобицький м’ясокомбінат» 

Галак О.С., студентка 4 курсу СВО «Бакалавр» факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва 

Науковий керівник – Кодак Т.С., кандидат сільськогосподарських наук, 
старший викладач кафедри технології переробки продукції тваринництва 

 

5. Прогресивні технології заготівлі сінажу 
Галушка В.В., студент 3 курсу СВО «Бакалавр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Коробка А.В., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри годівлі зоогігієни сільськогосподарських тварин 
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6. Консервування кормів у плівкових рукавах 
Гордієнко В.І., студентка 3 курсу СВО «Бакалавр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Коробка А.В., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри годівлі зоогігієни сільськогосподарських тварин 
 
7. Вдосконалення технології сухих дитячих продуктів шляхом 

збагачення їх складу солодом 
Горьовий О.О., студент 1 курсу СВО «Магістр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Юхно В.М., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва 
 
8. Значення  Полтавської державної заводської стайні у розвитку 

конярства України 
Гуржій Д.А., студент 1 курсу СВО «Магістр» факультету технології  

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Слинько В.Г., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, професор кафедри технології виробництва продукції тваринництва 
 
9. Кінні тренажери у тренуванні спортивних коней 
Диняк А.С., студентка 4 курсу СВО «Бакалавр»; Глуховець А.С., студентка 

5 курсу СВО «Спеціаліст» факультету технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва 

Науковий керівник – Слинько В.Г., кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент, професор кафедри технології виробництва продукції тваринництва 

 
10. Молоко як сировина для переробної промисловості 
Додух О.М., студентка 1 курсу СВО «Бакалавр» СТН факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Кузьменко Л. М., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва 
 
11. Перспективні напрями розвитку ковбасного виробництва 
Ємець Ю.В., студентка 1 курсу СВО «Спеціаліст»  факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Кравченко О.І., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, професор кафедри технології переробки продукції тваринництва 
 
12. Виробництво сиров’яленої ковбаси за італійською технологією в 

умовах ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» 
Зигаленко І.М., студентка 1 курсу СВО «Бакалавр» СТН факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Кузьменко Л. М., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва 
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13. Використання нітриту натрію в м’ясній промисловості 
Кожевнікова К.В., студентка 3 курсу СВО «Бакалавр» факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Кузьменко Л. М., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва 
 
14. Термічна обробка варених ковбасних виробів 
Кравченко Н.О., студентка 3 курсу СВО «Бакалавр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Юхно В.М., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва 
 
15. Вплив віку першого осіменіння на відтворну здатність та молочну 

продуктивність корів в умовах ПАФ «Петрівка» 
Мамон Т.О., студентка 5 курсу СВО «Спеціаліст»  факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Шаферівський Б.С., кандидат сільськогосподарських 

наук, старший викладач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських 
тварин 

 
16. Деякі аспекти виробництва екологічно чистого молока в Україні  
Михатіло В.В., студент 1 курсу СВО «Магістр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Кузьменко Л. М., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва 
 
17. Розширення асортименту питного молока 
Овраменко О.О., студентка 1 курсу СВО «Магістр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Кузьменко Л. М., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва 
 
18. Вплив вітамінів А і Е на репродуктивні якості самок 
Рибас М.В., студентка 1 курсу СВО «Магістр» факультету технології 

виробництва  і переробки продукції тваринництва  
Науковий керівник – Шостя А. М., доктор сільськогосподарських наук, 

завідувач кафедри технології виробництва продукції тваринництва 
 
19. Вплив вітамінів А і Е на фізіологічний стан та відтворну здатність 

самців 
Сарнавська І. В., студентка 1 курсу СВО «Магістр» факультету технології 

виробництва  і переробки продукції тваринництва  
Науковий керівник – Шостя А. М., доктор сільськогосподарських наук, 

завідувач кафедри технології виробництва продукції тваринництва 
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20. Санітарно-гігієнічні заходи одержання продукції в ПАТ «Полтава-
племсервіс» 

Сухопар І. В., студентка 2 курсу  СВО «Бакалавр» факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва 

Науковий керівник – Ульянко С. О., кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент, завідувач кафедри годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин 

 

21. Ефективність оцінки та використання кнурів–плідників зарубіжної 
селекції  

Таран О.А., студентка 5 курсу СВО «Спеціаліст» факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва 

Науковий керівник – Шаферівський Б.С., кандидат сільськогосподарських 
наук, старший викладач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських 
тварин 

 

22. Фізико-хімічні зміни молока під час його зберігання і обробки 
Терещенко В.В., студент 3 курсу СВО «Бакалавр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Кузьменко Л. М., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва 
 

23. Ефективність вирощування поросят–сисунів в умовах 
СВК «Батьківщина» 

Федюн В.А., студент 3 курсу СВО «Бакалавр» факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва 

Науковий керівник – Шаферівський Б.С., кандидат сільськогосподарських 
наук, старший викладач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських 
тварин 

 

24. Шляхи підвищення виходу кисломолочного сиру 
Фесенко А.С., студент 3 курсу СВО «Бакалавр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Кузьменко Л. М., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва 
 

25. Удосконалення і вплив процесу сушіння на якість сухих сумішей 
для дитячого харчування 

Цюра К.П., студентка 1 курсу СВО «Магістр» факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва  

Науковий керівник – Юхно В.М., кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент, доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва 

 

26. Застосування стартових культур у виробництві сирокопчених 
ковбас 

Чобітько Я.І., студентка 1 курсу СВО «Магістр» факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва 

Науковий керівник – Кравченко О.І., кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, професор кафедри технології переробки продукції тваринництва 
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27. Історія створення вершкового масла та його корисні властивості 
Щава Т.М., студентка 1 курсу СВО «Бакалавр» СТН факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Кузьменко Л. М., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва 
 
28. Ресурсозберігаючі умови інтенсивного використання свиноматок 
Заєць Р. В., студент 2 курсу СВО «Магістр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Усачова В.Є., кандидат сільськогосподарських  наук, 

доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва 
 
29. З історії застосування бджолиного воску 
Товкайло О.О., студент 1 курсу СВО «Магістр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції  тваринництва 
Науковий керівник – Бондаренко О.М., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, професор кафедри технології виробництва продукції тваринництва 
 
30. Резистентність до захворювань української степової породи бджіл 
Ємець Я.М., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії кафедри 

технології виробництва продукції тваринництва факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва 

Науковий керівник – Бондаренко О.М., кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, професор кафедри технології виробництва продукції тваринництва 
 

31. Вплив вітамінів А і Е на репродуктивні якості самок 
Рибас М. В., студентка 1 курсу СВО «Магістр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва  
Науковий керівник – Шостя А. М., доктор сільськогосподарських наук, 

завідувач кафедри технології виробництва продукції тваринництва 
 
32. Удосконалення і вплив процесу сушіння на якість сухих сумішей 

для дитячого харчування 
Цюра К. П., студентка 1 курсу СВО «Магістр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва  
Науковий керівник – Юхно В. М., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва 
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