


Додаток  
 

ПЕРЕЛІК 
студентських наукових гуртків та проблемних груп, які діють на факультетах Дніпропетровського національного університету 

імені Олеся Гончара 
 

№ 
з/п Кафедра Назва студентського наукового гуртка 

(проблемної групи) Науковий керівник  

Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації 
Студентські наукові гуртки 

1 Соціальної роботи 
Сучасні проблеми підлітків-вихованців 
прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу 

Лоза Т. В., доц.,  канд. пед. 
наук, доц. 

2 Соціальної роботи Методична культура соціального 
працівника 

Павленко О. О., проф., д-р 
пед. наук, доц. 

3 Соціальної роботи ДАР Пісна Ю.В., доц.,  канд. філос. 
наук, доц. 

4 Соціальної роботи Кар’єрний успіх сучасної молоді Приходько О.М., доц., 
канд.  наук  з держ. упр., доц. 

5 Загальної медицини з курсом 
фізіотерапії Клінічна лабораторна діагностика Шевченко Т.М., проф., д-р 

біол. наук, проф. 

6 Загальної медицини з курсом 
фізіотерапії Фізична терапія Щербиніна М.Б., проф., д-р 

мед. наук, проф. 

7 Загальної медицини з курсом 
фізіотерапії Соціальна медицина. Гігієна та екологія. Єрошкіна Т.В., проф., д-р мед. 

наук, проф. 

8 Загальної медицини з курсом 
фізіотерапії Клінічна медицина Лацинська С.А., доц.,  канд. 

мед. наук, доц. 
Біолого-екологічний факультет 
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Студентські наукові гуртки 

9 Фізіології та інтродукції рослин Сучасні проблеми фізіології та інтродукції 
рослин 

Легостаєва Т. В., доц.,  канд. 
біол. наук, доц. 

10 Фізіології та інтродукції рослин Сучасні проблеми викладання біології та 
основи здоровя в школі 

Юсипіва Т. І., доц.,  канд. біол. 
наук, доц. 

11 Біохімії та фізіології Біохімік Дьомшина О. О., доц.,  канд. 
біол. наук, доц. 

12 Біохімії та фізіології Фізіолог Хоменко О. М., доц.,  канд. 
біол. наук, доц. 

13 Мікробіології, вірусології та 
біотехнології Мікробіолог Лаврентьєва К. В., доц.,  канд. 

біол. наук, доц. 

14 Мікробіології, вірусології та 
біотехнології Біотехнолог Зубарева І. М., доц.,  канд. 

техн. наук, доц. 

15 Зоології та екології Наукове товариство біомоніторингу Пономаренко О.Л., доц.,  канд. 
біол. наук, доц. 

16 Геоботаніки, грунтознавства та 
екології Геоботанічний Лісовець О. І., доц.,  канд. 

біол. наук, доц. 

17 Геоботаніки, грунтознавства та 
екології Гурток грунтознавців Котович О. В., доц.,  канд. 

біол. наук, доц. 

18 Загальної біології та водних 
біоресурсів Гідробіолог Маренков О. М., зав. каф., 

канд. біол. наук, доц. 

Історичний факультет 
Студентські наукові гуртки 

19 Історії України Історичні профілі України ХІХ – початку 
ХХ  

Світленко С. І., проф., д-р іст. 
наук, проф. 
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20 

Міжкафедральний гурток 
Кафедра історіографії, 

джерелознавства та архіво-
знавства та 

Кафедра історії України 

Ремесло історика і… 

Журба О. І., зав. каф., д-р іст. 
наук, проф.; 

Литвинова Т. Ф., проф., д-р 
іст. наук, проф. 

21 Східноєвропейської історії Актуальні проблеми східноєвропейської 
історії ХХІ ст. 

Сніда Є. О., доц.,  канд. іст. 
наук, доц. 

22 Географії Заповідного природознавства Манюк В. В., доц.,  канд.  біол. 
н, доц. 

Проблемні групи 

23 Історії України Україна у ХХ ст.: виклики епохи  Святець Ю. А., зав. каф., д-р 
іст. наук,  проф. 

24 Історії України Південно-український Фронтир  Каюк С. М., доц.,  канд. іст. 
наук, доц. 

25 Всесвітньої історії Всесвітня історія в музейних комплексах м. 
Дніпра 

Лавренко В. С., доц.,  канд. 
іст. наук 

26 Історіографії, джерелознавства та 
архівознавства 

Історичні джерела та 
їхній інформаційний потенціал 

Воронов В. І., доц.,  канд. іст. 
наук, доц. 

27 Історіографії, джерелознавства та 
архівознавства 

Суспільна думка та публічна історія Руднєв М.А., доц.,  канд. іст. 
наук, доц. 

28 Історіографії, джерелознавства та 
архівознавства 

Історична наука в цифровому вимірі Жеребцова Л. Ю., доц.,  канд. 
іст. наук 

29 Історіографії, джерелознавства та 
архівознавства  Археологічні та етнографічні дослідження Маріна З. П., доц.,  канд. іст. 

наук, доц. 
Юридичний факультет 

Студентські наукові гуртки 

30 Цивільного, трудового та 
господарського права VERITAS Резникова М. О.,  доц.,  канд.  

філософ. наук,  доц. 
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31 Європейського  та міжнародного 
права Модус операнді Бережна К. В. зав. каф., д-р 

юрид. наук, доц. 

32 
Теорії держави і права, 

конституційного 
права та державного управління 

Справедливість Чукаєва В.О., доц.,  канд. іст. 
наук, доц.. 

33 Адміністративного і 
кримінального права Правоохоронець Корнякова Т.В., зав.кафе., д-р 

юрид. наук, доц. 
Проблемні групи 

34 Цивільного, трудового та 
господарського права 

Питання регулювання господарських та 
цивільних правовідносин в умовах ринкової 

економіки 

Алєксєєнко І.Г. зав. кафедри, 
д-р політ. наук, доц.. 

35 Цивільного, трудового та 
господарського права 

Питання регулювання майнових правовідно
син за законодавством України 

Патерило І. В., проф., д-р 
юрид. наук, доц. 

36 Цивільного, трудового та 
господарського права 

Правові засади захисту майнових прав 
суб’єктів господарювання 

Грабильникова О. А., доц.,  
канд. юрид. наук, доц. 

37 Цивільного, трудового та 
господарського права 

Проблеми правової регламентації трудових 
та корпоративних прав в умовах 

глобалізації 

Скіпенко Р. Е., доц., 
канд. юрид. наук, доц.. 

38 Цивільного, трудового та 
господарського права Актуальні проблеми зобов’язального права Марченко О.В., доц.,  канд. 

юрид. наук, доц. 

39 Цивільного, трудового та 
господарського права 

Актуальні питання реалізації та захисту 
прав учасників майнових правовідносин Гордієнко Т. О., ст. викл. 

40 Цивільного, трудового та 
господарського права 

Актуальні проблеми захисту порушених 
прав та законних інтересів 

Забродіна О.В., доц.,  канд. 
пед. наук, доц. 

41 Цивільного, трудового та 
господарського права 

Правове регулювання та захист 
правовідносин в галузі цивільного права 

Щербина Є.М., доц.,  канд. 
юрид. наук, доц. 

42 Європейського  та міжнародного 
права Міжнародник Ведькал В.А., ст. викл.,  канд. 

істор. наук, доц. 
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43 
Теорії держави і права, 

конституційного 
права та державного управління 

Методологія та методика наукових 
досліджень у вищій школі 

Мудриєвська Л.М., зав. каф.,  
канд. філософ. наук,  канд. 

юрид. наук 

44 
Теорії держави і права, 

конституційного 
права та державного управління 

Конституційні права і обов’язки в умовах 
реформування публічної влади в Україні 

Чистоколяний Я.В., доц.,  
канд. юрид. наук 

45 Адміністративного і 
кримінального права Сучасні проблеми запобігання злочинності Юзікова Н.С., проф., д-р 

юрид. наук, доц. 

46 Адміністративного і 
кримінального права 

Актуальні проблеми кримінально-правових  
наук 

Лахова О.В., доц.,  канд. юрид. 
наук 

47 Адміністративного і 
кримінального права Сучасні проблеми публічно-правових наук Кобрусєва Є.А., доц.,  канд. 

юрид. наук 

48 Адміністративного і 
кримінального права 

Актуальні проблеми захисту прав і свобод 
людини і громадянина 

Соколенко О.Л., проф., д-р 
юрид. наук, проф. 

Факультет української  й іноземної філології та мистецтвознавства 
Студентські наукові гуртки 

49 Кафедра загального та 
слов’янського мовознавства 

Мовна картина світу у синхронії та 
діахронії 

Турута І.  І., доц., канд. філол. 
наук, доц. 

50 
Кафедра іноземних мов для 

інженерно-технічних та 
природничих спеціальностей 

Наукові читання для студентів немовних 
спеціальностей 

Цвєтаєва О. В., доц., канд. 
соц.-гум. наук 

51 Кафедра української літератури Мистецькі орбіти Нечипоренко С. В., доц., канд. 
філол. наук 

52 Кафедра української літератури Відлуння Гонюк О. В., доц., канд. філол. 
наук, доц. 

53 Кафедра української мови Філолог Корольова В. В., зав. каф., д-р 
філол.  наук,  доц. 

54 Кафедра української  мови Мовознавчі студії Рибалка Я. І., доц., канд. 
філол.  наук, доц. 
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55 Кафедра порівняльної філології 
східних та англомовних країн Схід – Захід Черниш Н. О., доц., канд. 

філол. наук 

56 Кафедра перекладу та 
лінгвістичної підготовки іноземців 

Актуальні питання сучасної філології та 
перекладознавства 

Шепель Ю. О., проф., д-р 
філол. наук, проф. 

57 Кафедра перекладу та 
лінгвістичної підготовки іноземців Лінгвознавець Гурко О. В., проф., д-р філол. 

наук, доц. 

58 
Кафедра іноземних мов для 

соціально-економічних 
спеціальностей 

Мова економіки (на основі відеоматеріалів) Алісеєнко О.М., 
доц., канд. філол. наук, доц. 

59 Кафедра германської філології Практика перекладу Сахно І. П., доц., канд. філол. 
наук,  доц. 

60 Кафедра англійської філології Актуальні проблеми граматики та 
перекладу 

Волкова М.  Ю., доц., канд. 
філол. наук, доц. 

61 Кафедра англійської філології Сучасні методи перекладацької практики Яшкіна В.  В., доц., канд. 
філол. наук, доц. 

62 Кафедра англійської філології Актуальні проблеми лексикології Анісімова А.  І., зав. каф., 
канд. філол. наук, доц. 

63 Кафедра англійської філології Актуальні проблеми стилістичного аналізу 
англомовної прози і поезії 

Семешко Н. М., доц., канд. 
філол. наук, доц. 

64 Кафедра англійської філології Художній текст як об’єкт когнітивного 
дослідження 

Тетеріна Л. М., доц., канд. 
філол. наук, доц. 

65 Кафедра англійської філології Сучасні напрямки викладання англійської 
мови у середній школі 

Сафонова Н.  А., доц., канд. 
філол. наук, доц. 

66 Кафедра зарубіжної літератури Актуальні проблеми дослідження 
російської літератури 

Романова О.  І., завідувач каф., 
др. філол. наук, проф. 

67 Кафедра зарубіжної літератури Актуальні проблеми дослідження 
зарубіжної літератури 

Привалова Л.П., доц., 
канд. філол. наук,  доц. 

68 Кафедра образотворчого 
мистецтва та дизайну Традиційна витинанка Половна-Васильєва О. А., 

доц., канд. мист., доц. 
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69 Кафедра образотворчого 
мистецтва та дизайну Сучасні проблеми візуального середовища Янковська Л. Є., доц., канд. 

техн. наук 
Проблемні групи 

70 Кафедра порівняльної філології 
східних та англомовних країн Проблеми діалектології китайської мови Желтобрюхова Є. І., старш. 

викл. 

71 Кафедра загального та 
слов’янського мовознавства Картина світу в мовній свідомості поляків Датченко Ю. В., доц., канд. 

філол. наук, доц. 

72 Кафедра загального та 
слов’янського мовознавства Слов’янські мови: історія та сучасність Греченко-Журавська В. М., 

доц., канд. філол. наук, доц. 

73 Кафедра української літератури Сценарна адаптація епічних та ліричних 
творів 

Пасько І. В., доц., канд. філол. 
наук 

74 Кафедра української мови Лексико-словотвірні інновації в сучасній 
українській літературній мові 

Акастьолова О. Г., доц., канд.  
філол. наук 

75 Кафедра порівняльної філології 
східних та англомовних країн 

Турецька мова в контексті взаємодії 
культур Гаджиєва Г. Ю., викл. 

76 Кафедра порівняльної філології 
східних та англомовних країн Бенрон тайкай  Зеленцова В.  М., ст. викл. 

77 Кафедра порівняльної філології 
східних та англомовних країн 

Методика складання тестів та 
особливості підготовки  до 

іспиту JLPT 日本語能力試験 
Кравець М.О., викл. 

78 Кафедра порівняльної філології 
східних та англомовних країн 

Особливості китайських діалектів. 
Аудіювання 

Чень Чжунчан, викл. 
 

79 Кафедра порівняльної філології 
східних та англомовних країн 

Феномен гайрайго в сучасній японській 
мові Аулова М. В., викл. 

80 
Кафедра іноземних мов для 

соціально-економічних 
спеціальностей 

Переклад як вид двомовної комунікаці Ваняркін В. М., зав. каф., 
канд. філол. наук, доц. 
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81 
Кафедра іноземних мов для 

соціально-економічних 
спеціальностей 

Розвиток перекладознавчої думки в Україні Бовкунова О. В., викл. 

82 Кафедра германської філології Особливості усного перекладу Штатна О. І., викл. 

83 Кафедра германської філології Інтеркультурні аспекти перекладу Прокопець М. С., асист. 

84 Кафедра германської філології Практика письмового перекладу Соколова О. Д., асист. 

85 Кафедра іноземних мов для 
гуманітарних спеціальностей Світ перекладу Рябовол С.  Л., викл. 

86 Кафедра англійської філології Розробка кейс-методу при викладанні 
іноземної мови Лобанова В.  В., ст. викл. 

87 Кафедра англійської філології Мовна політика у вербальній ментальності 
нації Добрушина М.  Ю., викл. 

Факультет психології та спеціальної освіти 
Студентські наукові гуртки 

88 Кафедра загальної психології та 
патопсихології 

Психологічні ресурси адаптаційного 
потенціалу особистості 

Аршава І.Ф., проф., д-р 
психол. наук 

89 Кафедра загальної психології та 
патопсихології Емпіричні дослідження в психології Салюк М.А., доц., канд. 

психол. наук, доц. 

90 Кафедра педагогічної та вікової 
психології Психологічний дискусійний  клуб ДНУ Байєр О.О., доц., канд. 

психол. наук, доц. 

91 Кафедра педагогіки та спеціальної 
освіти 

Сучасні технології 
волонтерської діяльності 

Бондаренко З.П., доц., 
канд. пед. наук, доц. 

92 Кафедра педагогіки та спеціальної 
освіти Гуманна педагогіка ХХІ сторіччя Переворська О.І., доц., канд. 

філол. наук, доц. 
Проблемні групи 

93 Кафедра педагогіки та спеціальної 
освіти 

Формування навичок комунікації у дітей з 
ментальними порушеннями 

Ісаченко В.О., ст. викл. 
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94 Кафедра педагогіки та спеціальної 
освіти 

Інноваційні підходи до корекції 
мовленнєвих порушень Василенко І.М., ст. викл. 

Факультете економіки 
Студентські наукові гуртки 

95 Маркетингу та міжнародного 
менеджменту Менеджмент високих технологій Джур О. Є., доц., канд. техн. 

наук, доц. 

96 Фінансів, банківської справи та 
страхування 

Банки і фінансові установи в 
фінансуванні інноваційних проектів 

Аксьонова Л.О., доц.,  канд. 
екон. наук, доц. 

97 Фінансів, банківської справи та 
страхування 

Стратегії управління економічним розвитко
м фінансових ринків та економіки країни 

Демиденко В.І., доц., канд. 
екон. наук, доц. 

98 Фінансів, банківської справи та 
страхування 

Сучасні проблеми управління фінансово-
кредитними установами 

Семенча І.Є., проф., д-р екон. 
наук,  проф. 

99 Фінансів, банківської справи та 
страхування 

Фінансова інфраструктура економіки 
України: інвестиційно-інноваційні аспекти 

Шевцова О.Й., зав .каф., д-р 
екон. наук, проф. 

100 Статистики, обліку та економічної 
інформатики 

Прийняття управлінських рішень в 
сучасних умовах 

Пошивалова О.В., доц., канд. 
фіз.-мат. наук, доц. 

101 Статистики, обліку та економічної 
інформатики 

Теорія та історія обліку і контролю 
господарської діяльності 

Бондаренко Н.М., доц., канд. 
екон. наук,  доц. 

102 Економіки, підприємництва та 
управління підприємствами 

Сучасні проблеми розвитку суб’єктів госпо
дарювання 

Кучеренко С.К., доц., канд. 
екон. наук,  доц. 
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103 Економіки та управління 
національним господарством 

Нові тенденції розвитку міжнародних еконо
мічних відносин 

Яровенко Т.С., в.о. зав. каф., 
д-р екон. наук, 

доц. 

104 Економіки та управління 
національним господарством 

Глобальна конкурентоспроможність як 
аспект міжнародних економічних відносин 

Скрипник Н.Є., доц., канд. 
екон. наук, доц. 

105 Економіки та управління 
національним господарством 

Розвиток міжнародного ринку праці як 
складової міжнародних економічних 

відносин 

Бондаревська К.В., доц., канд. 
екон. наук,  доц. 

106 Економіки та управління 
національним господарством 

Розвиток міжнародного ринку праці як 
складової міжнародних економічних 

відносин 

Волошко Н.О., доц., канд. 
екон. наук, доц. 

107 Економіки та управління 
національним господарством ІТ в міжнародних економічних відносинах Ставицька А.В., ст. викл. канд. 

екон. наук 

108 Економіки, підприємництва та 
управління підприємствами Стратегії розвитку підприємництва Гринько Т.В., декан/проф., д-р 

екон. наук, проф. 
Проблемні групи 

109 Економіки, підприємництва та 
управління підприємствами 

Організація проведення маркетингових 
досліджень суб’єктами підприємницької 

діяльності 

Лемберг А.Г., доц., канд. екон. 
наук 

Факультет систем і засобів масової комунікації 

Студентські наукові гуртки 

110 Видавничої справи та 
міжкультурної комунікації 

Актуальні питання теорії та практики 
видавничої справи 

Куценко Л. В., доц.,  канд. 
 філол. наук 

111 Видавничої справи та 
міжкультурної комунікації 

Українські видавці: від давнини до 
сучасності 

Терханова О. В., доц.,  канд. 
філол. наук 

112 Реклами і зв’язків з громадськістю Науковий пошук у сфері соціальних 
комунікацій 

Іванова С. А., доц.,  канд. 
філол. наук, 

113 Масової та міжнародної 
комунікації 

Інформаційний простір: світовий досвід та 
українські реалії 

Хотюн Л. В., доц.,  канд.  соц. 
ком., 
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114 Реклами і зв’язків з громадськістю Сучасні прикладні соціально-комунікаційні 
технології 

Лященко А. В., доц.,  канд. 
наук соц. ком. 

Механіко-математичний факультет 

115 Статистики й теорії ймовірностей 

Проблемна група «Автономні 
функціональні еквіваленти життя та 

мислення як емерджентні властивості 
електронно-інформаційних стохастичних 

систем» 

Гончаров С. В., доц.,  канд. 
фіз.-мат. наук, доц. 

Факультет прикладної математики 
Студентські наукові гуртки 

116 
Обчислювальної математики та 

математичної кібернетики 
Використання нейронних мереж для 

розв’язання задач оптимізаці 
Черницька О.В. доц., канд. 

фіз.-мат. наук, доц. 

117 
Кафедра комп'ютерних технологій Pre-programming та менеджмент у розробці 

програмного забезпечення Сафронова І.А., ст. викл. 

118 
Кафедра комп'ютерних технологій Гурток з олімпіадного програмування Хижа О.Л., доц., канд. фіз.-

мат. наук, доц. 

119 
Кафедра комп'ютерних технологій Методи розв’язання математичних задач Скороход Г.І., доц., канд. техн. 

наук, доц. 

120 
Математичного забезпечення 
електронних обчислювальних 

машин 
Об’єктно-орієнтоване програмування Антоненко С.В., доц.,  канд. 

техн. наук, доц. 

121 
Математичного забезпечення 
електронних обчислювальних 

машин 
Розподілені бази даних Мащенко Л.В, ст. викл. 

Проблемні групи 
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122 
Обчислювальної математики та 

математичної кібернетики Проблемні питання в задачах теорії розклад Турчина В.А., зав. каф., канд. 
фіз.-мат. наук, доц. 

123 
Обчислювальної математики та 

математичної кібернетики 
Проблеми питання  в аналізі методів 

моделювання складних систем 
Наконечна Т.В., доц., канд. 

фіз.-мат. наук, доц. 

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин 

Студентські наукові гуртки 

124 Міжнародних відносин Практики громадського залучення на 
прикладі Європейського Союзу 

Міхейченко  М. А., доц., канд. 
політ.наук, доц. 

125 Політології Сучасні політичні технології Клячин А. К.,  канд. 
політ.наук, доц. 

127  Політології Актуальні проблеми політичного 
менеджменту 

Воронова Т. В.,  доц., канд.  
політ. наук, доц. 

128  Філософії Philosophy in English Кулик О. В. проф., д-р філос. 
наук, доц. 

129  
Філософії Історико-філософська школа «Лектон» 

(студіювання античної філософської 
спадщини) 

Павленко І. В., доц. канд. 
філос. наук, доц. 

130  Соціології Соціологічне вивчення студентської молоді Бойко В.А., доц.,  канд. соціол. 
наук, доц. 

131  Соціології Урбаністичні студії Демичева А. В.,  канд. соціол. 
наук, доц. 

Проблемні групи 

132 
Міжнародних відносин Формування та реалізація зовнішньої 

політики: американський досвід та 
українські реалії  

Двуреченська О. С., доц.,  
канд. іст. наук, доц. 

133 
Міжнародних відносин Особливості реалізації та провідні 

напрямки зовнішньої культурної політики 
держав світу 

Грачевська Т. О., доц.,  канд. 
іст. наук, доц. 
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134 

Міжнародних відносин Особливості модернізації політичних 
інститутів України в контексті інтеграції до 
європейського та євроатлантичного 
простору 

Петров П. Г., доц.  канд. політ. 
наук, доц. 

135 Міжнародних відносин Технології в міжнародних відносинах Висоцький О.Ю., проф. д-р 
політ. наук, проф. 

136 
Міжнародних відносин Моделювання процесів розвитку 

міжнародних відносин на основі сучасних 
методів 

Іщенко І. В., зав. каф., д-р 
політ. наук, доц. 

137 Міжнародних відносин Місце та роль неурядових організацій у 
світових процесах сучасності 

Конон Н. Є., доц.  канд. політ. 
наук, доц. 

138 Міжнародних відносин Проблеми сучасної Африканістики Пермінов В. О., доц.  канд.  
політ. наук, доц. 

139 Міжнародних відносин Проблеми ровитку зовнішньої політики 
країн Центральної Азії 

Микитчук Н. М., доц., канд. 
іст. наук, доц. 

140 Міжнародних відносин Проблеми розвитку сучасної системи 
міжнародної безпеки 

Щербак В. М.,   канд. політ. 
наук, доц. 

141 Політології Політолог-початківець Клюй А. І., доц.,  канд. іст. 
наук, доц. 

142 Політології PR-менеджмент Кремена В. І., доц.,  канд. іст. 
наук, доц. 

143 Політології Політикон Боярська О. А.,  канд.  політ. 
наук, доц. 

144 

Філософії Філософія і теологія: сучасний діалог Пацан В. О. (ЄВЛОГІЙ, 
АРХІЄПИСКОП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ), 
доц.,  канд.  філос. наук, доц. 

145 Філософії Пайдейя: практики соціокультурної 
творчості 

Бродецька Ю. Ю., доц., д-р 
філос. наук, доц. 
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146 Філософії Ordo amoris (філософія сім’ї) Шаталович І. В., доц.,  канд. 
філос. наук, доц. 

147 Філософії Філософські проблеми науки і техніки Мелещук А. А., доц., канд.  
філос. наук, доц. 

148 Філософії Філософсько-дискусійний клуб «Софія» Данканіч Р. І., доц.,  канд.  
філос. наук, доц., 

149 Філософії Філософсько-релігієзнавчий клуб «Кайрос» Данканіч А. С., доц.,  канд. 
філос.наук, доц. 

150 Соціології Магія аналізу соціологічних даних Скляренко К. О., викл. 

151 Соціології Соціальні (не)рівності сучасності Гудзенко О. З.,  доц., канд. 
соціол. наук, доц. 

Фізико-технічний факультет 
Студентські наукові гуртки 

152 Космічних інформаційних 
технологій Sci-TechTalks Бєліков В. В. ст.викладач 

153 Механотроніки Акустичні задачі у прикладній механіці Сокол Г.І. проф., д-р. техн. 
наук, проф. 

154 Механотроніки Робототехніки Ащепкова Н. С. доц., канд. 
техн. наук, доц. 

155 Механотроніки 
 Прикладної механіки Дудніков В.С. доц., канд. техн. 

наук, доц. 

156 Механотроніки 
 

Вивчення 3-Dтехнології друку деталей 
механічних систем 

Алексєєнко С.В. зав. каф., 
канд. техн. наук, доц. 

157 Проектування і конструкцій 
літальних апаратів Ідеї, гіпотези, проекти в РКТ Шевцов В. Ю., в.о. зав. каф., 

канд.  техн .наук, доц. 

158 Технології виробництва Науковий прогрес та майбутнє Карпович О.В. доц., канд. 
техн. наук, доц. 

Проблемні групи 
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159 Механотроніки 
проектування і модернізації  цифрових 

пристроів керування промислових роботів і 
робототехнічних систем 

Манойленко О. О., доц., канд. 
техн. наук, доц. 

160 Механотроніки 
 

Прикладної механіки з розробки 
механічного пристрою зміцнення 
залізничних рейок промислових 

залізничних путей космодромів та 
підприємств ракетно-космічної галузі 

Юшкевич О.П., доц., канд. 
техн. наук, доц. 

161 Систем автоматизованого 
управління 

Системи радіоуправління літальними 
апаратами 

Ларін В.О.,  канд. т.наук, 
проф. 

162 Систем автоматизованого 
управління 

Моделювання процесів в системах 
енергозабезпечення 

Зірка С.Є., проф., д-р т.наук, 
проф. 

163 Систем автоматизованого 
управління 

Динамічні характеристики систем 
стабілізації руху ракет і космічних апаратів Авдєєв В.В., д-р т.наук, проф. 

164 Систем автоматизованого 
управління 

Космічні системи зв’язку та моніторингу  
Землі і навколоземного простору 

Лабуткіна Т.В., доц.,  канд. 
т.наук, доц. 

Факультет фізики електроніки та комп’ютерних систем 
Студентські наукові гуртки 

165 Прикладної радіофізики, 
електроніки та наноматеріалів 

Прилади сучасної електроніки на основі 
невпорядкованих напівпровідників 

Скуратовський І.А., доц.,  
канд. фіз.-мат. наук, доц. 

166 
Прикладної радіофізики, 

електроніки та наноматеріалів 
Отримання та дослідження властивостей 
нанорозмірних напівпровідникових 
матеріалів 

Хмеленко О.В., доц., канд. 
фіз.-мат. наук, доц. 

167 Прикладної радіофізики, 
електроніки та наноматеріалів 

Напівпровідникові прилади та пристрої 
аналогової та цифрової  електроніки 

Вашерук О.В., доц., канд. 
техн.наук, доц. 

168 Прикладної радіофізики, 
електроніки та наноматеріалів 

Комп’ютерне моделювання в радіофізиці Андреєв М.В., доц., канд. фіз.-
мат. наук, доц. 

169 Прикладної радіофізики, 
електроніки та наноматеріалів 

Експериментальна радіофізика Салтиков Д.Ю., канд. фіз.-мат. 
наук 
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170 Електронних обчислювальних 
машин 

Технології глобальних комп’ютерних  
мереж  

Хандецький В.С., зав. каф., д-р 
техн. наук, проф. 

171 Електронних обчислювальних 
машин 

Комп’ютерні технології web-дизайну Івон О.І, проф., д-р фіз.-мат. 
наук, проф. 

172 Електронних обчислювальних 
машин 

Архітектура процесорів.  Тонкошкур О.С., проф., д-р 
фіз.-мат. наук, проф. 

173 Електронних обчислювальних 
машин 

Комп’ютерні системи штучного інтелекту Гниленко О.Б., доц., канд. 
фіз.-мат. наук, доц. 

174 Електронних обчислювальних 
машин 

Обробка інформації з використанням 
статистичних моделей  

Крохін В.В., доц., канд. фіз.-
мат. наук, доц. 

175 Електронних обчислювальних 
машин 

Об’єктно-орієнтована розробка 
інформаційних систем 

Карпенко Н.В., доц., канд. 
фіз.-мат. наук, доц. 

176 Електронних обчислювальних 
машин 

Засоби обробки та перетворення інформації  Істушкін В.Ф., доц., канд. 
техн. наук, доц. 

177 Електронних обчислювальних 
машин 

Комп’ютерне моделювання інформаційно – 
вимірювальних приладів 

Твердоступ М.І., доц., канд. 
техн. наук, доц. 

178 Теоретичної фізики Науковий гурток з математичної фізики та 
квантової механіки 

Турінов А. М., доц., канд. фіз.-
мат. наук, доц. 

Проблемні групи 

179 
Електронних обчислювальних 

машин 
З практичного застосування мікропроце-
сорної техніки (металодетектори, 
безконтактні вимірювання та інше)  

Мазурик С.В., асист. 

180 Електронних обчислювальних 
машин 

З захисту інформації в комп’ютерних 
системах  

Сівцов Д.П., зав. навч. лаб. 

181 Електронних обчислювальних 
машин 

З практичного застосування низькорівне-
вого програмування  

Морозов О.С., асист. 

182 Комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій 

З 3D програмування та 3D моделювання Соколова Наталя Олегівна, ст. 
викл. 

183 Комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій 

З мультиагентного моделювання Долгов В. М., в.о. зав. каф., 
канд. фіз.-мат. наук, доц. 
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Хімічний факультет 
Студентські наукові гуртки 

184 Аналітичної хімії Аналіз обʼєктів зі складною матрицею Маторіна К.В., доц., канд. хім. 
наук, доц. 

185 Фізичної, неорганічної та 
органічної хімії Сучасні проблеми електрохімії Плясовська К.А., доц., канд. 

хім. наук, доц. 

186 Харчових технологій Інноваційні технології у харчуванні Кондратюк Н.В., зав. каф., 
канд. техн. наук, доц. 

187 Хімії та хімічної технології 
високомолекулярних сполук Високоенергетичні матеріали Устименко Є. Б., проф., д-р 

техн. наук, доц. 

188 Кафедра наук про Землю Геосфера Довганенко Д.О., доц., канд. 
географ. наук 

Проблемні групи 

189 Хімії та хімічної технології 
високомолекулярних сполук Нові полімерні матеріали Шевцова К. Р., асист. 

190 Фізичної, неорганічної та 
органічної хімії Проблеми органічного синтезу Борисенко І.О., асист. 

191 Фізичної, неорганічної та 
органічної хімії 

Хімічні розрахунки з використанням 
чисельних методів  

Середюк В. О., доц., канд. хім. 
наук 

192 Фізичної, неорганічної та 
органічної хімії 

STEM-освіта як 
засіб підвищення творчого потенціалу учнів 

в умовах профільного навчання 

Борщевич Л. В.,  доц., канд. 
хім. наук, доц. 

193 Харчових технологій БАВ-модулі в харчових технологіях  Луценко М. В., доц., канд. 
техн. наук, доц. 

194 Харчових технологій Новітні технології функціональних 
продуктів Супруненко К. Є. асист. 

194 Хімії та хімічної технології 
високомолекулярних сполук 

Нові хіміко-технологічні процеси та 
обладнання 

Поджарський М. А., 
доц., канд. техн. наук, доц. 

 
Ректор         М.В.Поляков  
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