
ПЛАН 

роботи   науково-дослідного  гуртка   «Економічна  кібернетика» 
кафедри інформаційних систем та технологій 

(2020-2021 навчальний рік) 
 
Науково-педагогічні працівники кафедри інформаційних систем та 

технологій на науково-практичному гуртку «Економічна кібернетика» 

у 2020-2021 навчальному році планують залучити здобувачів вищої 

освіти до участі у розробці наукових тем кафедри, у 

внутрішньовузівських, всеукраїнських, міжнародних студентських 

наукових конференцій, олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт та інших заходах. Інформація щодо 

запланованої тематики засідань гуртка наведена у табл. 1.  

Таблиця 1 

Перелік запланованих заходів НДГ «Економічна кібернетика» 

та термінів їх проведення, 2020-2021 н. р. 
№ 

прото-
колу 

Найменування заходів Відповідальний 
за захід 

Дата 
проведення 

1.  Визначення оптимальної структури 
посівних площ в аграрному підприємстві 

Слюсарь І. І. вересень 2020 р. 

2.  Моделювання кормових раціонів 
сільськогосподарських тварин 

Слюсарь І. І. жовтень 2020 р. 

3.  Розрахунок оптимального плану 
використання добрив в аграрному 
підприємстві 

Слюсарь І. І. жовтень 2020 р. 

4.  Моделювання обороту та  оптимальної 
структури стада поголів’я тварин в 
аграрному підприємстві 

Слюсарь І. І. листопад 2020 р. 

5.  

Участь у ХVI щорічному 
міждисциплінарному семінарі «Студентські 
робити за науковою тематикою кафедри 
інформаційних систем  та технологій» 

Співробітники 
кафедри 

листопад 2020 р. 

6.  Прийняття ризикованих рішень у 
виробничій діяльності підприємства  

Слюсарь І. І. листопад 2020 р. 

7.  Застосування теорії управління запасами при 
виробництві сільськогосподарських культур 

Слюсарь І. І. листопад 2020 р. 

8.  
Проведення І туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спеціалізації 
«Економічна кібернетика» 

Співробітники 
кафедри 

грудень 2020 р. 



№ 
прото-
колу 

Найменування заходів Відповідальний 
за захід 

Дата 
проведення 

9.  Оптимізація використання машинно-
тракторного парку аграрного підприємства 

Слюсарь І. І. грудень 2020 р. 

10.  
Застосування математичного моделювання 
при оптимізації плану вантажоперевезень в 
аграрному підприємстві 

Слюсарь І. І. грудень 2020 р. 

11.  Проектування оптимального складу та 
структури автомобільного парку  

Слюсарь І. І. березень 2021 р. 

12.  Оптимізація збирально-транспортних робіт 
в аграрному підприємстві 

Слюсарь І. І. березень 2021 р. 

13.  Оптимальне поєднання галузей в аграрному 
підприємстві 

Слюсарь І. І. квітень 2021 р. 

14.  Оптимізація виробничої програми аграрного 
підприємства 

Слюсарь І. І. квітень 2021 р. 

15.  

Участь у щорічній студентській науковій 
конференції «Сучасні інформаційні 
технології та інноваційні методи в економіці, 
менеджменті та бізнесі» 

Співробітники 
кафедри 

квітень 2021 р. 

16.  
Прогнозування показників комерційної 
(фінансово-економічної) діяльності 
підприємства 

Слюсарь І. І. травень 2021 р. 

17.  Прогнозування виробничих показників 
аграрного підприємства  

Слюсарь І. І. травень 2021 р. 

 
 
 
 
Зав. кафедри інформаційних  
систем та технологій, доцент Ю. В. УТКІН 
 
Науковий керівник гуртка,  
доцент кафедри інформаційних 
систем та технологій І. І. Слюсарь 
 
 


