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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Робота секцій – 25–26 квітня 2018 року 

Секція факультету економіки та менеджменту Навч. корпус 4, МАЗ 

Секція факультету обліку та фінансів Навч. корпус 4, ауд. 426

Секція факультету агротехнологій та екології Навч. корпус 1, ауд. 52 

Секція інженерно-технологічного факультету Навч. корпус 3, ауд. 310

Секція факультету ветеринарної медицини Навч. корпус 1, ауд. 23 

Секція факультету технології виробництва та  
переробки продукції тваринництва Навч. корпус 4, ауд. 428

Регламент роботи  
секційних засідань конференції 

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



3

Студентські наукові дебати 

«Підготовка сучасних аграрних працівників  

є завданням роботодавців» 

26 квітня 2018 року  

Початок роботи: 9 год. 30 хв. 
Місце проведення: 4 навчальний корпус, МАЗ 

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

Кількість учасників: 4 команди по 2 учасника в кожній 
команді. 

Програма дебатів 

Офіційне відкриття. 

Вступне слово ректора академії, професора Аранчій В.І. 

Пояснення правил, жеребкування сторін. 

Оголошення та нагородження переможців. 
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СЕКЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ  
ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Засідання 26 квітня 2018 року 
Початок роботи о 12.20 

Навчальний корпус 4, ауд. МАЗ 
 

Керівник секції – Писаренко В. В., доктор економічних наук, професор, 
завідувач, професор кафедри маркетингу  
Секретар секції – Будаква В. О., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» 
спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 

 
1. Чинники конкурентоспроможності аграрних підприємств 
Андрієвська О. А., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

доцент кафедри економіки підприємства 
2. Управління взаємозв’язком між оплатою та продуктивністю праці 
Барило Р. А., 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 підприємництва і права 

3. Теоретичні засади збутової діяльності підприємства 
Баруздін А. А., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

наук, доцент, доцент кафедри менеджменту  
4. Система управління потенціалом підприємства 
Бас О. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

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

5. Регламентування інформаційної підтримки розвитку та діяльності 
органів місцевого самоврядування 

Бородін С. Ф., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Публічне управління та адміністрування» факультету економіки та 
менеджменту  

Науковий керівник – Черчатий О. І., кандидат наук з державного 
управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування 
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6. Теоретичні аспекти маркетингової діяльності підприємства
Брагінець Д. В., Касяненко С. М., Глієва А. Г., здобувач вищої освіти 

СВО «Магістр» спеціальності «Менеджмент» факультету економіки та 
менеджменту 

Науковий керівник – Даниленко В. І., кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри маркетингу 

7. Особливості калькуляції витрат у сільському господарстві
Братанов Б. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

старший викладач кафедри економіки підприємства 
8. Співпраця суб’єктів публічного управління при розробленні

стратегії регіонального розвитку 
Ваць Я. Ю., 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, професор кафедри публічного управління та 
адміністрування  

9. Методичні підходи до оцінки ефективності використання ресурсів
підприємства 

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

Науковий керівник – Березіна Л. М., доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри економіки підприємства 

10. Створення спільного інформаційного простору і висвітлення
роботи Хорольської міської ради 

Верхогляд Т. М., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Публічне управління та адміністрування» факультету економіки та 
менеджменту 

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

11. Психофізіологічна підтримка працівників підприємства як частина
системи забезпечення їх професійної надійності 

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

Науковий керівник – Шупта І. М., кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри публічного управління та адміністрування 

12. Торгівля України з Європою в контексті Євроінтеграції
Ганженко С. Р., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

Науковий керівник – Кошова Л.М., асистент кафедри маркетингу 
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13. Сутність управління конкурентоспроможністю підприємства 
Гевленко О. Є., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

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

14. Особливості управління маркетинговою діяльністю підприємства  
Говоров Ю. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Шупта І. М., кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри публічного управління та адміністрування 
15. Формування стратегічних цілей розвитку  
Гордієнко О. А., Ваць Я. Ю., здобувачі 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 

16. Формування економічної безпеки, як механізм підприємницької 
діяльності  

Гуріна Ю. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності «Підприєм-
ництво, торгівля та біржова діяльність» факультету економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Писаренко С. В., кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, доцент кафедри підприємництва і права 

17. Особливості маркетингових факторів формування 
конкурентоспроможності підприємства 

Довгаль С. В., П’ятецька Ю. М., здобувачі вищої освіти СВО «Магістр» 
спеціальності «Економіка» факультету економіки та менеджменту 

Науковий керівник – Хурдей В. Д., кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри маркетингу 

18. Електронне урядування на регіональному рівні 
Живолуп М. Г., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Писаренко В. П., доктор наук з державного управ-

ління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування 
19. Інформаційні технології в роботі органів місцевого 

самоврядування 
Живолуп М. Г., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування» 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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20. Правове забезпечення надання адміністративних послуг в
Україні 

Живолуп М. Г., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Публічне управління та адміністрування» факультету економіки та менеджменту 

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

21. Шляхи підвищення ефективності використання ресурсного
потенціалу 

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

Науковий керівник – Макаренко П. М., доктор економічних наук, 
професор, завідувач, професор кафедри економіки підприємства 

22. Проблеми підвищення якості аграрної продукції
Зернова С. І., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

доцент кафедри економіки підприємства 
23. Напрями підвищення ефективності свинарства в нових

економічних умовах 
Зозуля А. Ю., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

доцент, доцент кафедри економіки підприємства 
24. Чинники ефективного використання трудових ресурсів
Карпець Т. І., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

доцент кафедри економіки підприємства 
25. Життя студента в старих економічних умовах
Кемова Я. М., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

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

доцент кафедри економіки підприємства 
26. Напрямки підвищення конкурентоспроможності аграрних

підприємств 
Кириченко О. О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Черчатий О. І., кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування 
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27. Прибуток підприємства: теоретичний аспект 
Клочкова Л. К., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Економіка» факультету економіки та менеджменту  
Науковий керівник – Березіна Л. М., доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри економіки підприємства 
28. Раціональний розподіл та використання прибутку підприємства 
Клочкова Л. К., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Економіка» факультету економіки та менеджменту  
Науковий керівник – Березіна Л. М., доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри економіки підприємства 
29. Поняття кримінальної відповідальності за «Руською правдою» 
Коваленко Д. С., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

«Право» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник − Щетініна Т. О., кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри підприємництва і права 
30. Якість ковбаси лікарської 
Кожара Л. В., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності «Підпри-

ємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету економіки та менеджменту  
Науковий керівник – Калашник О. В., кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри підприємництва і права 
31. Чинники конкурентоспроможності малих аграрних підприємств  
Козленя К. О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

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

32. Формування маркетингової стратегії розвитку аграрного 
підприємства 

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

Науковий керівник – Боровик Т. В., кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри маркетингу 

33. Взаємозв’язок між емоційною креативністю та емоційним інтелектом 
Крупа В. Л., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Шупта І. М., доцент, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри публічного управління та адміністрування 
34. Підходи до формування стратегії підприємства 
Кузьменко А. Г., Логвиненко М. В., здобувачі вищої освіти СВО «Магістр» 

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

доцент кафедри маркетингу 
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35. Оптимізація виробничих витрат підприємства 
Кузьменко І.М., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

доцент кафедри економіки підприємства 
36. Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства 
Литвинюк А. А., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Калюжна Ю. П., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри маркетингу 
37. Демографічні процеси в Україні 
Лесюк В.С., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

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

доцент кафедри економіки підприємства 
38. Особливості організації праці в сучасних умовах 
Любарець С. В., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

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

доцент кафедри економіки підприємства 
39. Особливості управління конфліктами в сучасній організації 
Любарець С. В., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

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

доцент, доцент кафедри менеджменту  
40. Наставництво як аспект соціально-виробничої адаптації 

працівників 
Маслак М. М., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

доцент кафедри маркетингу 
41. Особливості землі як фактору виробництва у сільському господарстві 
Миколаєнко Ю. С., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

доцент кафедри економіки підприємства 
42. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності діяльності 

підприємства 
Мислюк А. М., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

старший викладач кафедри економіки підприємства 
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43. Формування корпоративної культури підприємства 
Муренець І. Є., 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 

44. Тенденції розвитку вирощування зернових та зернобобових 
культур в Україні 

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

Науковий керівник – Макаренко П. М., доктор економічних наук, 
професор, завідувач, професор кафедри економіки підприємства 

45. Концептуальна сутність результативності господарської 
діяльності 

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

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

46. Ефективне управління трудовими ресурсами – основа високої 
прибутковості підприємства 

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

Науковий керівник – Калюжна Ю. П., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри маркетингу 

47. Сутність та ключові позиції товарного асортименту підприємства 
Олешко М. А., 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 

48. Безробіття в Полтавській області  
Онищенко Т.І., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

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

доцент кафедри економіки підприємства  
49. Ефективність використання земельних ресурсів аграрних 

підприємств 
Павленко Т. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

доцент кафедри економіки підприємства 



 11

50. Особливості стратегічного управління конкурентоспроможністю 
підприємства 

Павлова О. П., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 

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

51. Трактування змістовної сутності збутової політики як складової 
маркетингової діяльності підприємства  

Пальваль П. В., 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 

52. Сучасна демографічна ситуація в Україні 
Панова Я., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

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

доцент кафедри 
53. Значення та сутність стратегічного управління господарською 

діяльністю аграрних підприємств 
Писаренко Д. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Калюжна Ю. П., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри маркетингу 
54. Обґрунтування стратегії маркетингу сільськогосподарського 

підприємства 
Писаренко О. Є., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

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

55. Економічна та геометрична інтерпретації задач нелінійного 
програмування 

Пікуль В. В., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності «Облік 
і оподаткування» факультету обліку та фінансів 

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

56. Конкурентоспроможність підприємств АПК при торгівлі України з 
Європою стала вільною не для всіх 

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

Науковий керівник – Кошова Л.М., асистент кафедри маркетингу 
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57. Поняття та види собівартості продукції 
Потапенко Я. О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

доцент кафедри економіки підприємства 
58. Прибуток як основний показник результативності господарської 

діяльності підприємства 
Приходько Д. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

доцент, доцент кафедри економіки підприємства 
59. Особливості управління конкурентоспроможністю підприємства 
Радіонов А. А., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Шведенко П. Ю., кандидат юридичних наук, 

старший викладач кафедри підприємництва і права 
60. Рівень та розмір заробітної плати в Україні 
Редченко Р. О., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

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

доцент кафедри економіки підприємства  
61. Біржовий фондовий крах ХХІ століття 
Родик Р. В., здобувач вищої освіти ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 

«Економіка підприємства» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Калюжна Ю. П., кандидат економічних наук, доцент 

кафедри маркетингу 
62. Формування стратегії розвитку підприємства 
Саєнко В. А., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

професор кафедри маркетингу 
63. Рекомендації щодо удосконалення управління конфліктами  
Саркісян А. Р., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності «Підпри-

ємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету економіки та менеджменту  
Науковий керівник – Дем’яненко Н. В., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри підприємництва і права 
64. Напрями державної підтримки суб’єктів аграрної сфери України 
Сафонова О. М., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Публічне управління і адміністрування» факультету економіки та 
менеджменту 

Науковий керівник – Калюжна Ю. П., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри маркетингу 
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65. Методика дослідження ефективності використання ресурсного 
потенціалу сільськогосподарських підприємств 

Силка І. Д., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Економіка» факультету економіки та менеджменту 

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

66. Напрями підвищення економічної ефективності виробництва 
продукції рослинництва 

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

Науковий керівник – Даниленко В. І., кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри маркетингу 

67. Організаційно-економічні напрями підвищення ефективності 
виробничої діяльності підприємства 

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

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

68. Маркетингове управління конкурентоспроможністю аграрного 
підприємства 

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

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

69. Оптимізація виробничої програми підприємства 
Смірнова І. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

професор кафедри маркетингу 
70. Системний підхід до управління конкурентоспроможністю 

підприємства 
Снігерьова К. А., 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 підприємництва і права 

71. Особливості розв’язання конфліктів в організації 
Собакар С. 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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72. Застосування методу Фогеля при розв’язуванні транспортних задач 
Сорокатий В. М., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

«Облік і оподаткування» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Костоглод К. Д., доцент, доцент кафедри 

економічної кібернетики та інформаційних технологій 
73. Наукові трактування сутності поняття «конкурентоспроможність 

підприємства» 
Таран С. Ю., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

професор, завідувач, професор кафедри маркетингу 
74. Якість продукції як основний чинник забезпечення конкуренто-

спроможності підприємств АПК за умови виходу на зовнішній ринок 
Тарасенко Ю. О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

Науковий керівник – Кошова Л. М., асистент кафедри маркетингу 
75. Біржова діяльність логістичних систем у аграрних підприємствах 

при проведенні ЗЕД 
Ткач І. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Агроінженерія» інженерно-технологічного факультету  
Науковий керівник – Кошова Л. М., асистент кафедри маркетингу 
76. Напрями розподілу та використання прибутку підприємства 
Ткач О. В., Кривенко О. М., Шарлай Р. О., здобувачі вищої освіти 

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

доцент кафедри маркетингу 
77. Загальні аспекти розвитку біржової діяльності в Україні 
Ткаченко Н. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

Науковий керівник – Кошова Л. М., асистент кафедри маркетингу 
78. Управління інноваційним потенціалом підприємства 
Тригуб О. С., 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 
79. Формування організаційної культури підприємства 
Фарманова А. Г. здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

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

завідувач, професор кафедри підприємництва і права 
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80. Вплив засобів соціальної політики на збалансований регіональний 
розвиток 

Фещенко Р. Д., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Публічне управління і адміністрування» факультету економіки та 
менеджменту 

Науковий керівник – Боровик Т. В., кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри маркетингу 

81. Управління формуванням кадрової політики підприємства 
Філоненко М. П., 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 
82. Використання баз даних у ветеринарній медицині 
Хоменко А. М., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Ветеринарна медицина» факультету ветеринарної медицини 
Науковий керівник – Протас Н. М., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних 
технологій 

83. Організаційно-економічні заходи забезпечення конкуренто-
спроможності аграрного підприємства 

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

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

84. Он-лайн ресурси та додатки для вивчення української мови 
Черепов Д. О., Заливчий Ю., здобувачі вищої освіти СВО «Бакалавр» 

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

наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних 
технологій 

85. Розвиток маркетингової діяльності аграрних підприємств 
Черних О. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Самойлік М. С., доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри підприємництва і права 
86. Злочин і кара в українських землях за Литовськими статутами 

XVI ст.  
Черниш І. В., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

«Право» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник − Козаченко Ю. А., кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри підприємництва і права 
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87. Формування стратегії управління збутовою діяльністю аграрного 
підприємства 

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

Науковий керівник – Даниленко В. І., кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри маркетингу 

88. Вплив рівня конфліктів на підприємстві на його результативність 
Ясько О. М., 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 
 
 

 
 

Підсекція кафедри іноземних мов  
та українознавства 

 

Засідання 26 квітня 2018 року 
Початок роботи о 12.20 

Навчальний корпус 4, ауд. МАЗ 
 

1. Adequate feeding of sports horses 
Будаква Є. О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 
Науковий консультант з іноземної мови – Лифар А. А., старший 

викладач кафедри іноземних мов та українознавства 
2. Functional dairy products with pectin 
Величко К. І., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 
Науковий консультант з іноземної мови – Лифар А. А., старший 

викладач кафедри іноземних мов та українознавства 
3. Innovation technologies in production of sausage products 
Власенко Є. С., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 
Науковий консультант з іноземної мови – Лифар А. А., старший 

викладач кафедри іноземних мов та українознавства 
4. Gift traditions in cross-cultural communication 
Вовк О. Ю., Сип’як І. Р., здобувачі вищої освіти СВО «Бакалавр» 

спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
Науковий керівник – Ніколаєнко Ю. О., кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри іноземних мов та українознавства 
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5. Ecological problems of Poltava region  
Глазунова В. Є., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

«Екологія» факультету агротехнологій та екології  
Науковий керівник – Люлька В. М., кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри іноземних мов та українознавства 
6. Bekannte Sprichwцrter in der deutschen Sprache 
Кєраміоті Т., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

«Філологія» 
Консультант з німецької мови – Воловик Л. Б., кандидат філологічних 

наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов та українознавства 
 

7. Method of immunological castration of pigs: advantages and problems 
of application 

Ковальчук О. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 
«Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 

Науковий консультант з іноземної мови – Лифар А. А., старший 
викладач кафедри іноземних мов та українознавства 

8. Technology of soybean production in Prymorskyi Territory 
Ковіка В. Р., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

«Агрономія» 
Консультант з іноземної мови – Сільчук О. В., кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри іноземних мов та українознавства 
 

9. Atlas der Alltagssprache: Wo spricht man wie? 
Костенко В. Р., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

«Філологія» 
Консультант з іноземної мови – Савенкова О. О., старший викладач 

кафедри іноземних мов та українознавства 
 

10. Improvement the range of serum products 
Кущинська Б. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 
Науковий консультант з іноземної мови – Лифар А. А., старший 

викладач кафедри іноземних мов та українознавства 
11. The use of synonyms and antonyms in the story «Dandelion Wine» by 

R. Bradbury 
Лоза Я. О., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

«Філологія» факультету економіки та менеджменту 
Науковий керівник – Тагільцева Я. М., кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри іноземних мов та українознавства 
12. Microbes in fermented dairy products 
Михайлик А. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 
Науковий консультант з іноземної мови – Лифар А. А., старший 

викладач кафедри іноземних мов та українознавства 
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13. Food etiquette in cross-cultural communication 
Оскома Д. О., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
Науковий керівник – Ніколаєнко Ю. О., кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри іноземних мов та українознавства 
14. Thermization of yogurt 
Притиск О. О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 
Науковий консультант з іноземної мови – Лифар А. А., старший 

викладач кафедри іноземних мов та українознавства 
15. Fertilization of winter wheat and winter rye in non-chernozem regions 

of Ukraine 
Саєнко А. О., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

«Агрономія» 
Консультант з іноземної мови – Сільчук О. В., кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри іноземних мов та українознавства 
16. Soil conservation in Poltava region.  
Скляр С. С., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» спеціальності 

«Агрономія» 
Консультант з іноземної мови – Сільчук О. В., кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри іноземних мов та українознавства 
17. Meat consumption: pros and cons 
Хоменко А. М., Шатохіна А. Л., здобувачі вищої освіти СВО «Бакалавр» 

спеціальності «Ветеринарна медицина» 
Консультант з англійської мови – Тагільцева Я. М., кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов та українознавства 
18. Verbesserung der Fьtterungstechnologie fьr Ferkel 
Чижанська Ю. О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 
Консультант з іноземної мови – Савенкова О. О., старший викладач 

кафедри іноземних мов та українознавства 
19. Schweinehaltung nach der kanadischen Technologie 
Цимбал Л. М., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 
Консультант з іноземної мови – Савенкова О. О., старший викладач 

кафедри іноземних мов та українознавства 
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СЕКЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ 
 

Засідання 26 квітня 2018 року 
Початок роботи о 12.30 

Навчальний корпус № 4, ауд. 426 
 

Керівник секції – Зоря О. П., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри фінансів і кредиту. 

Секретар секції – Яловега Л. В., кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри бухгалтерського обліку. 

1. Сутність витрат виробництва 
Алферов А. Б., Семенко С. В., здобувачі СВО «Магістр» факультету 

обліку та фінансів 
Науковий керівник – Карпенко Н. Г., кандидат економічних наук, доцент 
2. Особливості складання звітності малих підприємств відповідно до 

міжнародних стандартів 
Андреєв П. М., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Левченко З.М., кандидат економічних наук, доцент 
3. Облік доходів територіальних громад 
Білоус А.І., здобувач СВО «Бакалавр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Нездойминога О. Є., кандидат економічних наук 
4. Застосування програмно-цільового методу при формуванні 

видаткової частини бюджету об’єднаної територіальної громади 
Баклицька М. Р., здобувач СВО «Бакалавр» факультету обліку і фінансів 
Науковий керівник – Нездойминога О. Є., кандидат економічних наук 
5. Система обліку витрат «Стандарт-Кост»: сутність, переваги та 

недоліки 
Бендас Ю. О., здобувач СВО «Бакалавр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Яловега Л. В., кандидат економічних наук, доцент 
6. Економічна сутність ліквідності підприємства та її види  
Бехтір І. В., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Тютюнник С. В., кандидат економічних наук, 

доцент 
7. Дебіторська заборгованість: сутність та проблеми облікового 

відображення 
Бойко О. С., здобувач СВО «Бакалавр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Мокієнко Т. В., кандидат економічних наук, доцент 
8. Діагностика кризових явищ на підприємстві 
Бредун Ю. С., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Чумак В. Д., кандидат економічних наук, доцент 
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9. Методи планування прибутку підприємства 
Бут Л. О., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Чумак В. Д., кандидат економічних наук, доцент 
10. Удосконалення оподаткування доходів громадян 
Ваць М. О., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Чумак В. Д., кандидат економічних наук, доцент 
11. Який бізнес найприбутковіший в Україні? 
Воловик А.С., здобувач СВО «Бакалавр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Єгорова О.В., кандидат економічних наук, доцент 
12. Послідовність проведення аудиту виробничих запасів 
Ганночка Т.В., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Левченко З.М., кандидат економічних наук, доцент 
13. Наукові основи обґрунтування факторів підвищення 

рентабельності та прибутковості виробництва 
Гаража В. С., Котляр М. В., здобувачі 1 курсу СВО «Магістр» 

факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Зоря О. П., кандидат економічних наук, доцент 
14. Проблеми та перспективи розвитку страхування в Україні 
Гаращенко В. О., здобувач 3 курсу СВО «Бакалавр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Зоря О. П., кандидат економічних наук, доцент 
15. Облікова ідентифікація необоротних активів як об’єктів 

відтворювальних процесів 
Глушко В. С., Лупаніна В. Т., здобувачі СВО «Магістр» факультету обліку 

та фінансів 
Науковий керівник – Черненко К. В., кандидат економічних наук, 

ст. викладач 
16. Філософсько-теоретичні концепції конфуціанства і сучасність 
Грачов М. С., здобувач 1 курсу СВО «Бакалавр» факультету 

агротехнології та екології 
Науковий керівник – Ільченко А. М., кандидат педагогічних наук, доцент 
17. Історія виникнення страхування та його роль у розвитку 

суспільства 
Джангіров О. Г., здобувач 3 курсу СВО «Бакалавр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Зоря О. П., кандидат економічних наук, доцент 
18. Конкуренція як запорука розвитку страхового ринку України 
Домбровський А. Ю., здобувач 3 курсу СВО «Бакалавр» факультету обліку 

та фінансів 
Науковий керівник – Зоря О. П., кандидат економічних наук, доцент 
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19. Формування фінансових ресурсів підприємства на різних етапах 
його життєвого розвитку  

Енес В. О., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Остапенко О. М., кандидат економічних наук, 

доцент 
20. Завдання і напрями аналізу грошових потоків  
Євстефєєва А.О., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Тютюнник Ю.М., кандидат економічних наук, 

доцент 
21. Економічна сутність та значення амортизації основних засобів 
Зінченко С. А., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Ходаківська Л. О., кандидат економічних наук, 

доцент 
22. Особливості облікового відображення фінансових витрат 
Заліська Л.В., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Остапенко Т. М., кандидат економічних наук, 

доцент 
23. Облік необоротних активів: сутність та нормативне забезпечення 
Зігаленко А. В., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Плаксієнко В. Я., доктор економічних наук, професор 
24. Реалізація сільськогосподарської продукції за готівку 
Зубарь А. Е., Олійник Т. І., здобувачі СВО «Магістр» факультет обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Левченко З.М., кандидат економічних наук, доцент 
25. Система інформаційного забезпечення аналізу на основі обліку 

грошових коштів 
Іванюта Ю. В., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Левченко З.М., кандидат економічних наук, доцент 
26. Економічний зміст поняття капітальні інвестиції 
Калюжний О. О., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Красота О. Г., кандидат економічних наук, доцент 
27. Оцінка доцільності зміни умов кредитної політики 

в контексті управління грошовими потоками підприємства 
Картюк В. О., Чоботько Ю. В., здобувачі 1 курсу СВО «Магістр» 

факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Собчишин В. М., кандидат економічних наук 
28. Особливості обліку власного капіталу підприємств різних 

організаційно-правових форм 
Клімко Л. В., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Тютюнник С. В., кандидат економічних наук, 

доцент 
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29. Сутність та критерії оцінювання кредитоспроможності 
підприємства 

Клочко А. В., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Чумак В. Д.,  кандидат  економічних  наук, доцент 
30. Теоретичні основи управління оборотними активами 
Коваленко А. В., здобувач вищої  освіти СВО «Магістр» факультету обліку 

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

доцент 
31. Ефективність управління грошовими потоками  
Козленко Е. О., здобувач 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Томілін О.О., доктор економічних наук, професор 
32. Фінансова звітності та її аналітичні можливості в контексті оцінки 

та управління фінансовою стійкістю підприємства 
Костишак О. І., Ляшенко І. В., здобувачі 1 курсу СВО «Магістр» 

факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Зоря С. П., кандидат економічних наук, доцент 
33. Облікове відображення розрахунків з постачальниками на 

підприємстві 
Кошова К. А., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Прийдак Т. Б., кандидат економічних наук, 

ст. викладач 
34. Класифікація малоцінних активів підприємства 
Красовська С. О., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Ходаківська Л. О., кандидат економічних наук, 

доцент 
35. Теоретичні аспекти управління фінансовою стійкістю  
Кретова О. А., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Дроботя Я. А., кандидат економічних наук, доцент 
36. Необхідність управління витратами на підприємстві 
Кругляков А. С., Томіна Т. А., здобувачі 1 курсу СВО «Магістр» 

факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Зоря О. П., кандидат економічних наук, доцент 
37. Необхідність та значення оцінки фінансового стану підприємства 
Литвиненко Н. В., Швидка К. Р., Рясна В. О., здобувачі 1 курсу 

СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Мисник Т. Г., кандидат економічних наук, доцент 
38. Податок на доходи фізичних осіб як об’єкт обліку та контролю 
Мартищук К. І., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Канцедал Н. А., кандидат економічних наук, доцент 
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39. Розвиток спеціального режиму оподаткування податком на додану 
вартість в галузі сільського господарства 

Мовчан Ю.П., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Безкровний О.В., кандидат економічних наук, доцент 
40. Резерв сумнівних боргів як інструмент відображення в обліку 

товарної дебіторської заборгованості 
Мойсієнко С. П., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Єрмолаєва М. В., кандидат економічних наук, доцент 
41. Особливості облікового відображення валютних цільових внесків 
Момот І. О., здобувач СВО «Бакалавр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Мокієнко Т.В., кандидат економічних наук, доцент 
42. Особливості програми «it аудит: аудитор» при проведенні 

аудиторської перевірки в комп`ютерному середовищі 
Момот І. О., здобувач СВО «Бакалавр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Нездойминога О. Є., кандидат економічних наук 
43. Оподаткування виплат доходу у фермерському господарстві 
Мороз О. М., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Грибовська Ю. М., кандидат економічних наук, доцент 
44. Шляхи і резерви зростання прибутковості аграрних підприємств 
Москаленко Д.В., здобувач СВО «Бакалавр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Рудич А.І., кандидат економічних наук, доцент 
45. Теоретичні основи управління дебіторською і кредиторською 

заборгованістю 
Науменко К. А., Галаган М. Є., здобувачі 1 курсу СВО «Магістр» 

факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Мисник Т. Г., кандидат економічних наук, доцент 
46. Функції амортизаційної політики 
Оніпко А. В., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Ходаківська Л. О., кандидат економічних наук, доцент 
47. Механізм облікового відображення операцій за внесками до 

статутного капіталу 
Пакулова В. О., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Плаксієнко В. Я., доктор економічних наук, 

професор 
48. Етапи розвитку статистичної науки 
Палій М. О., здобувач СВО «Бакалавр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Єгорова О.В., кандидат економічних наук, доцент 
49. Знос та амортизація в обліку: термінологічне розмежування 
Патраш Є. О., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Писаренко В. П., доктор наук з державного 

управління, професор 
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50. Перспективи розвитку сучасного обліку в Україні 
Перетятько Т. М., здобувач СВО «Бакалавр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник − Черненко К. В., кандидат економічних наук, 

ст. викладач 
51. Тенденції формування ВВП України за часів незалежності 
Петренко В.О., здобувач СВО «Бакалавр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Єгорова О.В., кандидат економічних наук, доцент 
52. Бюджетна політика як інструмент економічного розвитку 
Писанка В.О., здобувач 2 курсу СВО «Бакалавр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Капаєва Л.М., кандидат економічних наук, доцент 
53. Значення бюджету в територіальних громадах 
Радіна Т. С., здобувач СВО «Бакалавр» факультет обліку та фінансів 
Науковий керівник – Нездойминога О.Є., кандидат економічних наук 
54. Вплив облікової політики підприємства на формування його 

фінансових результатів 
Риженко В. В., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Ходаківська Л. О., кандидат економічних наук, 

доцент 
55. Система наукових досліджень власного капіталу у сучасних 

умовах господарювання 
Савченко О.В., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Писаренко В. П., доктор наук з державного 

управління, професор 
56. Сучасні методи фінансового планування 
Сенюшкіна Ю. В., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів  
Науковий керівник – Чумак В. Д., кандидат економічних наук, доцент 
57. Оптимізація джерел формування капіталу підприємства 
Сікач В. М., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Дорошенко О. О., кандидат економічних наук, 

доцент кафедри 
58. Економічна сутність доходів та витрат підприємства 
Сліпко А. О., Ярова М. Ю., здобувачі СВО «Магістр» факультет обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Дугар Т. Є., кандидат економічних наук, доцент 
59. Напрями зниження собівартості продукції рослинництва 
Сокіл В.О., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Плаксієнко В. Я., доктор економічних наук, 

професор 
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60. Власні фінансові ресурси підприємства та їх аналіз 
Соломуд Д. В., Яковлєва Н. В., здобувачі 1 курсу СВО «Магістр» 

факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Собчишин В. М., кандидат економічних наук 
61. Напрями фінансового оздоровлення підприємств 
Стечак В. Є., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Чумак В. Д.,  кандидат  економічних  наук, доцент 
62. Особливості обліку відшкодування за претензіями при участі 

третіх сторін у господарських відносинах 
Сухно І. В., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Канцедал Н. А., кандидат економічних наук, доцент 
63. Тіньова економіка: способи вимірювання 
Телятник М. Ю., здобувач СВО «Бакалавр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Єгорова О.В., кандидат економічних наук, доцент 
64. Що і скільки читають українці? 
Тимофієнко В.В., здобувач СВО «Бакалавр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Єгорова О.В., кандидат економічних наук, доцент 
65. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні 
Тимошенко Н. Г., здобувач 3 курсу СВО «Бакалавр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Зоря О. П., кандидат економічних наук, доцент 
66. Елементи облікової політики щодо запасів 
Ткаченко А. О., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Тютюнник С. В., кандидат економічних наук, 

доцент 
67. Оцінка ділової активності підприємства як основа формування 

механізму управління нею 
Товкач Р. О., здобувач 1 курсу СВО «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Зоря С. П., кандидат економічних наук, доцент 
68. Сутність поняття «дохід» та підходи до його трактування 
Тютюнник І.Ю., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Дорогань-Писаренко Л.О., кандидат економічних 

наук, доцент 
69. Особливості капітальних інвестицій 
Улізько Л. В., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Ходаківська Л.О., кандидат економічних наук, доцент 
70. Розрахунково-платіжна дисципліна та наслідки її порушення 
Франкевич А.С., Сердюк К.М., здобувачі СВО «Магістр» факультету 

обліку та фінансів 
Науковий керівник – Чіп Л.О., кандидат економічних наук, доцент 
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71. Особливості обліку витрат паливо-мастильних матеріалів
Фуркайло Н. В., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Грибовська Ю. М., кандидат економічних наук, 

доцент 
72. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів

суб’єкта господарювання 
Фурса В.В., Кулик В.В., здобувачі ОКР «Магістр» факультету обліку та 

фінансів 
Науковий керівник – Дорошенко А.П., кандидат економічних наук, доцент 
73. Відображення інформації щодо дебіторської заборгованості у

звітності підприємства 
Ходаківський Є. С., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та 

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

доцент 
74. Сутність та завдання обліку грошових коштів
Чеберко О. В., Гриценко О. М., здобувачі вищої освіти ОСВ «Магістр» 

факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Мокієнко Т. В., кандидат економічних наук, доцент 
75. Зміни в обліковій політиці – 2018, зокрема інформації про основні

засоби 
Чекрізова Є.С., здобувач СВО «Бакалавр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Ліпський Р. В., кандидат економічних наук, доцент 
76. Внутрішнє та зовнішнє погодження документів
Шевченко Н.С., здобувач СВО «Магістр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Остапенко Т. М., кандидат економічних наук, 

доцент 
77. Теоретичні основи управління фінансовими результатами

підприємства 
Яковина В. С., Піхуля К. Г., здобувачі 1 курсу СВО «Магістр» факультету 

обліку та фінансів 
Науковий керівник – Зоря О. П., кандидат економічних наук, доцент 
78. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
Ярмола В. Ю., здобувач СВО «Бакалавр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Остапенко Т. М., кандидат економічних наук, 

доцент 
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Підсекція кафедри філософії, історії та педагогіки 

Засідання 26 квітня 2018 року 
Початок роботи о 12.30 

Навчальний корпус № 4, ауд. 451 

Керівник підсекції – Шейко С. В., завідувач, професор кафедри філософії, 
історії та педагогіки 
Секретар підсекції – Подлєсна Г. В., кандидат психологічних наук, доцент  

1. Мотивація як системна якість освіти
Зінченко Є. В., здобувач СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій та 

екології 
Науковий керівник – Подлєсна Г. В., кандидат психологічних наук, 

доцент 
2. Психологічна культура викладача вищої школи
Ільченко А. І., здобувач СВО «Бакалавр» факультету економіки та 

менеджменту 
Науковий керівник – Подлєсна Г. В., кандидат психологічних наук, 

доцент 
3. Батько у родині – важлива детермінанта виховання у родині
Бездєльна О. О., здобувач СВО «Бакалавр» факультету ветеринарної 

медицини 
Науковий керівник – Антонець М. О., кандидат психологічних наук, 

доцент 
4. Погане лідерство – глобальна проблема сучасності
Коротун Е. І., здобувач СВО «Бакалавр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Антонець М. О., кандидат психологічних наук, доцент 
5. Проблеми девіантної поведінки сучасної української молоді
Гергель А. С., здобувач СВО «Бакалавр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Колодій О. С., кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри 
6. Децентралізація як головний фактор забезпечення сталого

розвитку України  
М’якота Я. С., здобувач СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій та 

екології 
Науковий керівник – Колодій О. С., кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри 
7. Теоретико-філософська концепція конфуціанства і сучасність
Грачов М. Г., здобувач СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій та 

екології 
Науковий керівник – Ільченко А. М., кандидат педагогічних наук, доцент 
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8. Інноваційні технології викладання у сучасному закладі вищої 
освіти  

Баган Н. В., здобувач СВО доктора філософії факультету економіки та 
менеджменту 

Науковий керівник – Ільченко А. М., кандидат педагогічних наук, доцент 
 

9. Трактат «Артхашастра» як енциклопедія політичного мистецтва 
Мельченко М. О., здобувач СВО «Бакалавр» факультету обліку та фінансів 
Науковий керівник – Макарець С. В., кандидат історичних наук, доцент 
 

10. Психоаналіз як метод дослідження несвідомого  
Цурко В. В., здобувач СВО «Бакалавр» факультету ветеринарної медицини 
Науковий керівник – Якубенко О. П., кандидат історичних наук, доцент 
 

11. Філософські аспекти сучасних екологічних проблем  
Дон А. Р., здобувач СВО «Бакалавр» факультету ветеринарної медицини 
Науковий керівник – Якубенко О. П., кандидат історичних наук, доцент 
 

12. Розвиток предмета філософії в історико-філософському процесі  
Глазунова В. Є., здобувач СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій та 

екології 
Науковий керівник – Шейко С. В., кандидат філософських наук, професор 

кафедри 
 

13. Становлення елементів діаленктики у філософії І. Канта  
Назаренко Т. К., здобувач СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій та 

екології 
Науковий керівник – Шейко С. В., кандидат філософських наук, професор 

кафедри 
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СЕКЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ АГРОТЕХНОЛОГІЙ І ЕКОЛОГІЇ 
 

25 квітня 2018 року 
Початок роботи о 14.30 

Навчальний корпус № 1, ауд. 52 
 
Керівник секції – Юрченко С. О., к.,с.-г.н., доцент кафедри селекції, 
насінництва і генетики 
Секретар секції – Шаповалова А. С., студентка СВО «Магістр» факультету 
агротехнологій і екології 

 
Підсекція кафедри селекції, насінництва і генетики 

 

1. Мінливість кількісних ознак в популяції Triticum aestivum L. 
Грачов М. С., студент СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій та 

екології; 
Балош А. М., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій та 

екології 
Науковий керівник – Тищенко В. М., доктор с.-г., наук, професор 
2. Основні фактори, що впливають на урожайність пшениці озимої 
Шаповалова А. С., Грічанніков Я. В., здобувачі СВО «Магістр» факультету 

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

наук, доцент 
3. Застосування регуляторів росту у технології вирощування сої 
Соломон Ю. В., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій та 

екології 
Науковий керівник – Шокало Н. С., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент 
4. Вплив регуляторів росту на насіннєву продуктивність соняшника 
Писаренко П. П., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій та 

екології 
Науковий керівник – Шокало Н. С., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент 
5. Фактори, що впливають на якість зерна пшениці озимої 
Маренич Т. М., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій та 

екології 
Науковий керівник – Шокало Н. С., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент 
6. Формування насіннєвої продуктивності у сучасних сортів гороху 
Грінченко О. Р., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій та 

екології 
Науковий керівник – Баташова М. Є., кандидат біологічних наук, доцент 
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7. Вплив елементів живлення на формування насіннєвої 
продуктивності озимої пшениці 

Литвиненко О. О., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій та 
екології 

Науковий керівник – Баташова М. Є., кандидат біологічних наук, доцент 
8. Потенціал продуктивності сучасних сортів озимої пшениці 
Недоборенко Ю. А., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій 

та екології 
Науковий керівник – Баташова М. Є., кандидат біологічних наук, доцент 
9. Використання вихідного матеріалу для формування 

продуктивності гібридів кукурудзи 
Вертелецький А. С., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій 

та екології 
Науковий керівник – Баган А. В., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент 
10. Формування господарсько-цінних ознак ячменю ярого залежно від 

сорту 
Грицай Ф. І., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Баган А. В., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент 
11. Формування якості зерна пшениці м’якої озимої залежно від 

сортименту 
Кузь Є.А., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Баган А. В., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент 
12. Вплив сортових властивостей на формування кількісних ознак 

пшениці ярої 
Невдах К. В., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій та 

екології 
Науковий керівник – Баган А. В., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент 
13. Мінливість кількісних ознак ячменю ярого 
П’ятибрат Р. С., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій та 

екології 
Науковий керівник – Баган А. В., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент 
14. Формування продуктивного потенціалу кукурудзи залежно від 

попередника 
Шинкаренко В. О., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій 

та екології 
Науковий керівник – Баган А. В., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент 
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15. Вплив агротехнічних факторів на продуктивність пшениці озимої 
Шостака А. М., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій та 

екології 
Науковий керівник – Баган А. В., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент. 
16. Посівні якості насіння пшениці озимої залежно від умов 

вирощування 
Передерій О. О., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій та 

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

доцент 
17. Енергетичні культури для виробництва біопалива 
Юмашев М. І., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій та 

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

доцент 
18. Урожайність пшениці озимої в умовах виробництва  
Мирний Д. В., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій та 

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

доцент 
19. Пшениця – важлива продовольча культура 
Лисівець Т. Л., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій та 

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

доцент. 
20. Особливості формування урожайності фітомаси сортів проса 

прутоподібного 
Даниленко А. А., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій та 

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

доцент 
21. Урожайність гетерозисних гібридів кукурудзи 
Коробкін В. В., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій та 

екології 
Науковий керівник – Юрченко С. О., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент 
22. Вплив строків зберігання насіння кукурудзи на посівні якості 
Клопота Н. В., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій та 

екології 
Науковий керівник – Юрченко С. О., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент 
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23. Сучасні технології виробництва насіння пшениці озимої 
Каліновський А. А., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій 

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

наук, доцент 
24. Формування якості зерна пшениці озимої залежно від сортових 

особливостей 
Герасименко М. В., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій 

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

наук, доцент 
25. Вплив оксігумату на посівні якості насіння пшениці озимої 
Матвєєв Є. О., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій та 

екології 
Науковий керівник – Юрченко С. О., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент 
26. Опушення у сої культурної 
Гарбузов Ю. Є., студент СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій та 

екології 
Науковий керівник – Білявська Л. Г., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент 
27. Вплив елементів структури врожаю на урожайність пшениці озимої 
Лихоліп Ю. В., студент  СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій та 

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

доцент. 
28. Урожайність енергетичних культур залежно від кількісних 

показників рослин 
Сенько Д. О., студент СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій та 

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

доцент. 
29. Особливості формування урожайності стоколосу безостого 
Піддубний І. П., студент СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій та 

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

доцент 
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Підсекція кафедри загальної та біологічної хімії 
1. Поглинання аніонів ґрунтом та методи їх визначення 
Тимощенко Л. В., студентка СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій 

та екології 
Науковий керівник – Короткова І. В., кандидат хімічних наук, професор 

кафедри загальної та біологічної хімії 
 

2. Екологічні та буферні властивості ґрунтів залежно від актуальної 
кислотності 

Прокопів О. О., студент СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій та 
екології 

Науковий керівник – Короткова І. В., кандидат хімічних наук, професор 
кафедри загальної та біологічної хімії 

 

3. Методи визначення канцерогенів в рослинній сировині 
Покотило А. В., студентка СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій та 

екології 
Науковий керівник – Короткова І. В., кандидат хімічних наук, професор 

кафедри загальної та біологічної хімії 
 

4. Дослідження впливу на ґрунти і рослини зневодненого аміаку 
Гречкосій А. С., студентка СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій та 

екології 
Науковий керівник – Короткова І. В., кандидат хімічних наук, професор 

кафедри загальної та біологічної хімії 
 

5. Властивості ґрунтових колоїдів.  
Товстоп’ят В. С., студент СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій та 

екології 
Науковий керівник – Короткова І. В., кандидат хімічних наук, професор 

кафедри загальної та біологічної хімії 
 

6. Дослідження процесу адсорбції мінеральних добрив ґрунтовим 
середовищем 

Асаулова Б. Г., студентка СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій та 
екології 

Науковий керівник – Короткова І. В., кандидат хімічних наук, професор 
кафедри загальної та біологічної хімії 

 

7. Методи визначення нитратів в рослинних об’єктах  
Пелих В. С., студент СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Короткова І.В., кандидат хімічних наук, професор 

кафедри загальної та біологічної хімії 
 

8. Фіторемедіація як один із методів очищення ґрунту 
Шевченко В. Ю., студент СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій та 

екології 
Науковий керівник – Ромашко Т. П., кандидат хімічних наук, доцент 

кафедри загальної та біологічної хімії 
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9. Проблеми адгезійної міцності полімерів 
Гречкосій А. О., студент СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій та 

екології 
Науковий керівник – Ромашко Т. П., кандидат хімічних наук, доцент 

кафедри загальної та біологічної хімії 
 

10. Таніди – поліфенольні сполуки з дубильними властивостями 
Пучка А. С., студент СВО «Магістр» факультету ветеринарної медицини 
Науковий керівник – Ромашко Т. П., кандидат хімічних наук, доцент 

кафедри загальної та біологічної хімії 
 

11. Дослідження фізіологічних властивостей води з джерел 
нецентралізованого водопостачання Полтавщини. 

Карпенко Я. О., студентка СВО «Магістр» факультету агротехнологій та 
екології 

Науковий керівник – Плаксієнко І. Л., кандидат хімічних наук, доцент 
кафедри загальної та біологічної хімії 

 

12. Показники екологічного стану ґрунтів у районі нафтогазової 
свердловини 

Крамаренко А. В., студент СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій та 
екології 

Науковий керівник – Колєснікова Л. А., кандидат сільськогосподарських 
наук, старший викладач кафедри загальної та біологічної хімії 
 

Підсекція кафедри рослинництва 
1. Продуктивність цукрових буряків та технологічні якості їх 

коренеплодів за різних систем хімічного захисту від бур’янів 
Кулінько О. І., студентка магістерського курсу заочної форми навчання 

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

наук, доцент 
2. Формування продуктивного потенціалу цукрових буряків за різних 

норм висіву насіння 
Нос М. Є., студентка магістерського курсу заочної форми навчання 

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

наук, доцент 
3. Вплив попередників на врожайність та якість коренеплодів 

цукрових буряків 
Пономаренко Ю. І., студентка магістерського курсу заочної форми 

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

наук, доцент 
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4. Зернова продуктивність гібридів кукурудзи іноземної селекції 
Попов О.О., студент магістерського курсу факультету агротехнологій та 

екології 
Науковий керівник – Філоненко С. В., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент 
5. Ефективність позакореневого внесення регуляторів росту на 

посівах цукрових буряків 
Чрікішвілі В. І., студент магістерського курсу заочної форми навчання 

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

наук, доцент 
 

Підсекція кафедри землеробства і агрохімії  
ім. В. І. Сазанова 

 

1. Особливості використання лігногуматів при вирощуванні 
кукурудзи 

Семергей С. О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» 
Науковий керівник – Ласло О. О., кандидат с.-г. наук, доцент 
2. Регулювання забур’янення пшениці озимої у безгербіцидних 

технологіях 
Гаврилюк Т. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» 
Науковий керівник – Ласло О. О., кандидат с.-г. наук, доцент 
3. Особливості застосування регуляторів росту нового покоління на 

посівах ріпаку 
Нестеренко В. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» 
Науковий керівник – Ласло О. О., кандидат с.-г. наук, доцент 
4. Ефективність застосування біодобрив на соняшнику 
Буракова І. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» 
Науковий керівник – Ласло О. О., кандидат с.-г. наук, доцент 
5. Особливості удобрення кукурудзи на зерно у сучасному 

землеробстві (огляд літератури) 
Керенович Ю. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» 
Науковий керівник – Ласло О. О., кандидат с.-г. наук, доцент 
6. Водні ресурси, проблеми їх охорони та використання 
Чубук Д. І., студентка ОКР «Бакалавр» 
Науковий керівник – Диченко О. Ю., кандидат с.-г. наук, доцент 
7. Ефективність впливу видів основного обробітку ґрунту на 

урожайність культур сівозміни 
Карасенко В. П., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» 
Науковий керівник – Міщенко О. В., кандидат с.-г. наук, доцент 
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8. Досвід ведення органічного землеробства в селянському 
фермерському господарстві «Ярошенко» Семенівського району 

Ярошенко Я. В., студент ОКР «Бакалавр» 
Науковий керівник – Опара М. М., кандидат с.-г. наук, професор 
9. Вплив регуляторів росту на урожайність і якість насіння сої 
Безпалько В. І., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» 
Науковий керівник – Воропіна В. О., асистент  
10. Вплив регуляторів росту на урожайність і якість капусти 

білокачанної 
Кисла Д. В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» 
Науковий керівник – Воропіна В. О., асистент  
11. Вплив позакореневого підживлення на урожайність і якість 

насіння соняшнику 
Лавренко Я. Б., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» 
Науковий керівник – Воропіна В. О., асистент  
12. Вплив агрогумату на урожайність і якість зерна кукурудзи 
Ляш С. В., здобувач вищої освіти здобувач вищої освіти СВО «Магістр» 
Науковий керівник – Воропіна В. О., асистент  
13. Вплив позакореневого підживлення реакомом на урожайність і 

якість зерна кукурудзи 
Біліченко Д. О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» 
Науковий керівник – Воропіна В. О., асистент  
14. Вплив позакореневого підживлення на урожайність і якість 

насіння сої 
Киченко О. Ю., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» 
Науковий керівник – Воропіна В. О., асистент  
15. Вплив вермистиму на урожайність і якість коренеплодів буряка 

цукрового 
Кошкалда А. С., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» 
Науковий керівник – Воропіна В. О., асистент 
16. Сучасні аспекти очистки побутових стічних вод у місті Полтава 
Русин О.В., студент ОКР «Бакалавр» 
Науковий керівник – Нагорна С.В., кандидат с.-г. наук, доцент 
17. Мій досвід вирощування органічних овочів в теплиці 
Поляков І. А., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» факультету 

агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Опара М. М., кандидат с.-г. наук, професор 
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СЕКЦІЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
 

Засідання 26 квітня 2018 року 
Початок роботи о 13.00 

Навчальний корпус № 3, ауд. 310 
 

Керівник секції – Дудніков А.А., кандидат технічних наук, професор, 
професор кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва 
Секретар секції – Дудник В.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри 
безпеки життєдіяльності 

1. Правова охорона інтелектуальних об’єктів біотехнологій 
Воробйова А.В., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» факультету 

економіки та менеджменту 
Черненко Б.С., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» інженерно-

технологічного факультету 
Науковий керівник – Прасолов Є.Я., кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри безпеки життєдіяльності 
2. Обгрунтування параметрів плівкоукладача для міжрядного 

обробітку ґрунту 
Черненко Б.С., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» інженерно-

технологічного факультету  
Науковий керівник – Прасолов Є.Я., кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри безпеки життєдіяльності 
3. Пластиковий посуд – зона ризику 
Ясько В.О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» інженерно-

технологічного факультету 
Науковий керівник – Лапенко Т.Г., кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри безпеки життєдіяльності 
4. Залежність безвідмовності тракторів від рівня технічної експлуатації 
Охріменко Б.В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» інженерно-

технологічного факультету 
Науковий керівник – Лапенко Т.Г. кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри безпеки життєдіяльності 
5. Методи контролю вологості кисломолочного сиру 
Багмут В.М., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» інженерно-

технологічного факультету 
Науковий керівник – Лапенко Т.Г. кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри безпеки життєдіяльності 
6. Психологічна профілактика паніки в умовах надзвичайної ситуації 
Грачов М. С., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» факультету 

агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Опара Н.М., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності 



 38 

7. Повінь: можливі наслідки та шляхи подолання 
Сухоєва А.В., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» факультету 

агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Опара Н.М., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності 
8. Харчові добавки – користь чи шкода? 
Костенко А.А., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» факультету 

ветеринарної медицини, голова студентського наукового товариства ПДАА 
Науковий керівник – Опара Н.М., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності 
9. Сучасний стан щодо забезпечення пожежної безпеки. Основні 

причини пожеж 
Матієнко А.Є., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» факультету 

агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Опара Н.М., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності  
10. Загрози майбутнього 
Глазунова В.Є., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» факультету 

агротехнологій та екології 
Науковий керівник – Опара Н.М., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності  
11. Удосконалення пристрою для відбору отрути бджіл на основі 

імпульсного генератора низьких частот 
Величко К.С., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» інженерно-

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

наук, доктор філософії, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін 
12. Створення датчику контролю рівня озону в повітрі 
Величко К.С., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» інженерно-

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

загальнотехнічних дисциплін 
13. Аналіз параметрів абразивоструминних сопел 
Заколодяжний О.В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» інженерно-

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

дисциплін 
14. Використання програми SimplexWin для вирішення економіко-

математичних задач 
Шкарпеткін О.О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» інженерно-

технологічного факультету 
Науковий керівник – Антонець А.В., кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін 
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15. Методика визначення залишкових напружень шліфованих 
емальованих деталей 

Яковенко Є.В., Мельник М.А., здобувачі вищої освіти СВО «Магістр» 
інженерно-технологічного факультету 

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

16. Дослідження зношування деталей ходової частини автомобілів  
Бобир С.С., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» інженерно-

технологічного факультету 
Науковий керівник – Іванкова О.В., кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва 

17. Дослідження способів відновлення зношених деталей ходової 
частини автомобілів  

Величко О.В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» інженерно-
технологічного факультету 

Науковий керівник – Іванкова О.В., кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва  

18. Застосування електроіскрового нарощування при відновленні 
зношених деталей машин 

Тацієнко О.В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» інженерно-
технологічного факультету 

Науковий керівник – Іванкова О.В., кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва  

19. Аналіз методів відновлення колінчастого вала ДВЗ 
Мошенець А.П., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» інженерно-

технологічного факультету 
Науковий керівник – Іванкова О.В., кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва 
20. Фактори, що впливають на процес дослідження якості роботи 

машинно-тракторних агрегатів 
Даніленко Є.В., Солодовник Д. В., Василенко Є. В., здобувачі вищої 

освіти СВО «Магістр» інженерно-технологічного факультету  
Науковий керівник – Бурлака О. А., кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва 
21. Зміцнення поверхні деталей при обробці тиском 
Дрипан В.С., Ілляшенко О.В., здобувачі вищої освіти СВО «Магістр» 

інженерно-технологічного факультету 
Наукові керівники – Дудніков А.А., кандидат технічних наук, професор, 

професор кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва; 
Горбенко О.В., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології та 
засоби механізації аграрного виробництва 
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22. Технологічні основи деформації матеріала деталей  
Дрипан В.С., Філоненко Д.С., здобувачі вищої освіти СВО «Магістр» 

інженерно-технологічного факультету 
Наукові керівники – Дудніков А.А., кандидат технічних наук, професор, 

професор кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва; 
Горбенко О.В., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології та 
засоби механізації аграрного виробництва 

23. Аналіз способів підвищення ресурсу деталей машин  
Боков О.С., Боровик В.І., Бурніс В.А., здобувачі вищої освіти 

СВО «Магістр» інженерно-технологічного факультету 
Наукові керівники – Горбенко О.В., кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва; 
Келемеш А.О., кандидат технічних наук, старший викладач кафедри технології 
та засоби механізації аграрного виробництва 

24. Аналіз причин відказів деталей збиральної техніки  
Лазоренко В.С., Бовт О.О., Петров А.Ю., здобувач вищої освіти 

СВО «Магістр» інженерно-технологічного факультету 
Наукові керівники – Горбенко О.В., кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва; 
Келемеш А.О., кандидат технічних наук, старший викладач кафедри технології 
та засоби механізації аграрного виробництва  

25. Дослідження експлуатаційної надійності деталей трансмісій 
сільськогосподарської техніки  

Микуця Д.О., Онацько Д.І., здобувачі вищої освіти СВО «Магістр» 
інженерно-технологічного факультету 

Наукові керівники – Лапенко Г.О., кандидат технічних наук, доцент, 
професор кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва; 
Келемеш А.О., кандидат технічних наук, старший викладач кафедри технології 
та засоби механізації аграрного виробництва  

26. Підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних 
машин 

Кібальник С.І., Вертелецький А.О., здобувачі вищої освіти 
СВО «Магістр» інженерно-технологічного факультету 

Науковий керівник – Дудніков А.А., кандидат технічних наук, професор, 
професор кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва 

27. Вібраційні коливання в технології виготовлення і відновлення 
Кібальник С.І., Вертелецький А.О., здобувачі вищої освіти 

СВО «Магістр» інженерно-технологічного факультету 
Науковий керівник – Дудніков А.А., кандидат технічних наук, професор, 

професор кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва 
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28. Використання ріжучого інструменту із Ельбора-Р в ремонтному 
виробництві 

Казаков Д.Р., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» інженерно-
технологічного факультету 

Науковий керівник – Лапенко Г.О., кандидат технічних наук, доцент, 
професор кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва 

29. Особливості вирощування сільськогосподарських культур  
Береза А.А., Бунос Р.С., Сосновчик С.В., здобувачі вищої освіти 

СВО «Магістр» інженерно-технологічного факультету 
Наукові керівники – Шейченко В.О., доктор технічних наук, старший 

науковий співробітник, професор кафедри технології та засоби механізації 
аграрного виробництва; Дудніков І.А., кандидат технічних наук, професор 
кафедри галузеве машинобудування 

30. Аналіз способів та основні вимоги до обробітку ґрунту 
Чапленко А.В., Бедак В.І., здобувачі вищої освіти СВО «Магістр» 

інженерно-технологічного факультету 
Наукові керівники – Шейченко В.О., доктор технічних наук, старший 

науковий співробітник, професор кафедри технології та засоби механізації 
аграрного виробництва; Келемеш А.О., кандидат технічних наук, старший 
викладач кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва 

31. Огляд технологій збільшення ресурсу деталей ґрунтообробної техніки 
Якимчук О.С., Василенко Є.В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» 

інженерно-технологічного факультету 
Наукові керівники – Шейченко В.О., доктор технічних наук, старший 

науковий співробітник, професор кафедри технології та засоби механізації 
аграрного виробництва; Бурлака О.А., кандидат технічних наук, доцент, доцент 
кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва 

32. Дослідження зносу деталей паливної апаратури  
Стеценко М.О., Бедін І.О., здобувачі вищої освіти СВО «Магістр» 

інженерно-технологічного факультету 
Науковий керівник – Дудніков І.А., кандидат технічних наук, професор 

кафедри галузеве машинобудування 
33. Оптимізація параметрів системи енергопостачання з обмежен-

нями засобами MS EXCEL 
Боровик О.Ю., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» інженерно-

технологічного факультету 
Науковий керівник – Овсієнко Ю.І., кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри галузеве машинобудування 
34. Розв’язування задач лінійного цілочисельного програмування у 

середовищі GeoGebra 
Сурмило О. В., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» інженерно-

технологічного факультету 
Науковий керівник – Овсієнко Ю.І., кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри галузеве машинобудування 
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35. Удосконалення процесу стабілізації вологості вершкового масла 
Ясько В.О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» інженерно-

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

професор кафедри технологій та обладнання переробних і харчових виробництв 
36. Удосконалення процесу обрушування насіння соняшника 
Конюшенко, здобувач вищої освіти СВО «Магістр» інженерно-

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

професор кафедри технологій та обладнання переробних і харчових виробництв 
37. Теоретичні основи сушки продукції садівництва інфрачервоними 

променями 
Красько О.В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» інженерно-

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

професор кафедри технологій та обладнання переробних і харчових виробництв 
38. Задачі дослідження процесів в робочій камері тістомісильної машини 
Конюшенко Є.Ю., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» інженерно-

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

професор кафедри технологій та обладнання переробних і харчових виробництв 
39. Трубна система зі сшитого поліетилену як альтернатива 

поліпропіленовому трубопроводу 
Багачук Л.Л., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» інженерно-

технологічного факультету 
Науковий керівник – Іванов О.М., кандидат технічних наук, доцент 

кафедри технологій та обладнання переробних і харчових виробництв 
40. Елемент пельтьє як портативне джерело альтернативної електроенергії 
Руденко О.Г., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» інженерно-

технологічного факультету  
Науковий керівник – Іванов О.М., кандидат технічних наук, доцент 

кафедри технологій та обладнання переробних і харчових виробництв 
41. Дослідження якості рослинних олій із визначенням коефіцієнтів 

вагомості 
Зезекало А. В., Ширинов Р. К., Яценко С. О., здобувачі вищої освіти СВО 

«Магістр» інженерно-технологічного факультету 
Науковий керівник – Дмитриков В. П., доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри технологій та обладнання переробних і харчових виробництв 
42. Технологія відновлення двигуна 
Шмиголь В. К., студент ОКР «Магістр» інженерно-технологічного 

факультету 
Берестнєв Д. В., Запорожець Ю. В., студенти ОКР «Бакалавр» 

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



 43

СЕКЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 
 

Засідання 26 квітня 2018 року 
Початок роботи о 14.30 

Навчальний корпус №1, ауд. 23 
 
Керівник секції – Панасова Т.Г., кандидат ветеринарних наук, доцент 
Секретар секції – Бутко К., студентка 3 курсу, голова студентського 
наукового товариства факультету ветеринарної медицини  

 
1. Оцінка ефективності лікування гнійних ран у дрібних тварин 
Безверхня О.В., студент СВО «Магістр» факультету ветеринарної 

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

2. Контроль інфекційних хвороб в умовах ПАТ «Полтаваплемсервіс» 
Бєлакова М.В., студентка СВО «Магістр» факультету ветеринарної 

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

3. Життя та досягнення Авіценни 
Бондаренко К.В., студентка ОКР «Бакалавр» факультету ветеринарної 

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

4. Морфометричні показники нирок котів 
Бондаренко К.В., студентка ОКР «Бакалавр» факультету ветеринарної 

медицини 
Наукові керівники – Омельченко Г.О., кандидат ветеринарних наук, 

доцент; Дмитренко Н.І., кандидат ветеринарних наук, доцент 
5. Годівля улюбленого кота 
Бурцева Д.Д., студентка СВО «Магістр» факультету ветеринарної 

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

6. Методи діагностики, лікування та профілактики хвороб органів 
дихання у собак.  

Гавриленко О.О., студентка СВО «Магістр» факультету ветеринарної 
медицини  

Науковий керівник – Супруненко К. В., кандидат ветеринарних наук, 
доцент 

 

7. Причини виникнення рахіту в курчат-бройлерів у приватному 
секторі 

Гриневич В.В., студентка СВО «Магістр» факультету ветеринарної 
медицини 

Науковий керівник – Канівець Н. С., кандидат ветеринарних наук, доцент 
кафедри терапії ім. проф. П.І. Локеса 
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8. Вільям Гарвей – засновник сучасної фізіології та ембріології  
(до 440 – річчя з дня народження) 

Гуляр В. Г., студентка СВО «Магістр» факультету ветеринарної медицини 
Науковий керівник – Шерстюк Л. М., старший викладач 
 

9. Діагностика полікістозу нирок у котів 
Гутнік Є. О., студентка СВО «Магістр» факультету ветеринарної 

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

доцент  
 

10. Заходи ліквідації міксоматозу кролів у приватному господарстві 
с. Супрунівка Полтавського району 

Дарнопих Л. М., студент СВО «Магістр» факультету ветеринарної медицини 
Науковий керівник – Передера О. О., кандидат ветеринарних наук, доцент  
 

11. Аналіз розповсюдження хірургічної патології в умовах 
ТОВ Агрофірма «Петрівське» 

Дембіцький В. С., студент СВО «Магістр» факультету ветеринарної 
медицини 

Науковий керівник – Кулинич С. М., доктор ветеринарних наук, професор 
 

12. Діагностика рахіту у собак 
Карпенко Я. С., студент СВО «Магістр» факультету ветеринарної 

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

кафедри терапії ім. проф. П.І. Локеса. 
 

13. Результати дослідження сечі свійських котів за діабетичної нефропатії 
Кисельов В. О., студент СВО «Магістр» факультету ветеринарної 

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

14. Ефективність лікування парвовірусного ентериту у собак в умовах 
ветеринарної клініки «Vetcomfort» міста Полтава 

Константінова І. Ю., студент СВО «Магістр» факультету ветеринарної 
медицини 

Науковий керівник – Коне М. С., кандидат ветеринарних наук, доцент 
 

15. Діагностика та лікування коней із синдромом кольок  
Коробка М. В., студентка СВО «Магістр» факультету ветеринарної 

медицини  
Науковий керівник – Шатохін П. П., кандидат ветеринарних наук, доцент 
 

16. Особливості травної системи шиншили 
Корущак Н. С., студентка ОКР «Бакалавр» факультету ветеринарної 

медицини 
Наукові керівники – Омельченко Г.О., кандидат ветеринарних наук, 

доцент; Щербак В. І., старший викладач 
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17. Основи анатомії Леонардо да Вінчі 
Корущак Н. С., студентка ОКР «Бакалавр» факультету ветеринарної 

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

18. Що краще: випас табуном чи стійлове утримання коней? 
Лизанець К. Ю., студентка СВО «Магістр» факультету ветеринарної 

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

19.Діагностика панкреатиту в собак 
Литвиненко А. І., студентка СВО «Магістр» факультету ветеринарної 

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

доцент  
 

20. Лікування гастроентериту у поросят відлучного періоду 
Лук’яненко А. А., студент СВО «Магістр» факультету ветеринарної 

медицини  
Науковий керівник – Шатохін П. П., кандидат ветеринарних наук, доцент 
 

21. Вплив хоріоцену на лейкопоез у підсисних свиноматок 
Малошенко Г. В., студентка СВО «Магістр» факультету ветеринарної 

медицини 
Науковий керівник – Шатохін П. П., кандидат ветеринарних наук, доцент 
 

22. Заходи боротьби та профілактики дерматомікозів диких тварин в 
умовах приватного господарства в с. Ковалівка Полтавського району 

Малошенко М. В., студент СВО «Магістр» факультету ветеринарної 
медицини 

Науковий керівник – Лавріненко І. В., кандидат ветеринарних наук, доцент  
 

23. Порівняльна ефективність оперативних методів лікування 
гландулярного кон′юнктивіту у собак 

Мелащенко О. С., студент СВО «Магістр» факультету ветеринарної 
медицини 

Науковий керівник – Киричко Б. П., доктор ветеринарних наук, професор 
 

24. Діагностика та лікування гепатиту у собак 
Мокра С. Ю., студентка СВО «Магістр» факультету ветеринарної 

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

доцент 
 

25. Ефективність перінеальної уретростомії за уролітіазу у котів 
Нестеренко А. В., студентка СВО «Магістр» факультету ветеринарної 

медицини 
Науковий керівник – Панасова Т. Г., кандидат ветеринарних наук, доцент 
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26. Визначення акарицидної ефективності препаратів за демодекозу 
собак в умовах клініки «VetМир» м. Полтава 

Нестеренко В. В., студентка СВО «Магістр» факультету ветеринарної 
медицини 

Науковий керівник – Клименко О. С., кандидат ветеринарних наук, доцент  
 

27. Біологія бурого ведмедя та особливості його поведінки на волі і в 
цирку  

Нечипуренко В. В., студентка СВО «Магістр» факультету ветеринарної 
медицини.  

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

28. Застосування дезінфектантів в умовах клініки для дрібних тварин 
Онищенко О.М., студентка СВО «Магістр» факультету ветеринарної 

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

29. Зміни гематологічних показників собак за токсокарозу  
Онищенко О. М., студентка СВО «Магістр» факультету ветеринарної 

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

30. Конкурентна молочна продукція на ринку України 
Плохута Н. О., студент ОКР «Бакалавр» факультету ветеринарної 

медицини 
Науковий керівник – Михайлютенко С. М., кандидат ветеринарних наук, 

доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи. 
 

31. Поширення нематодозів травного каналу овець в умовах 
господарств Мелітопольського району Запорізької області 

Похилець К. С., студентка ОКР «Бакалавр» факультету ветеринарної 
медицини 

Науковий керівник – Мельничук В. В., кандидат ветеринарних наук 
 

32. Заходи терапії та профілактики за гастроентериту в поросят 
Рабешко Т. Ю., студент СВО «Магістр» факультету ветеринарної 

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

доцент 
 

33. Виробниче випробування суппозиторіїв внутрішньоматкових 
«Трифузол» 

Середа В. С., студент СВО «Магістр» факультету ветеринарної медицини 
Науковий керівник – Киричко Б. П., доктор ветеринарних наук, професор 
 

34. Використання абсорбційної синтетичної нитки «Десмосін» для 
зовнішніх шкірних швів у дрібних тварин 

Серенко В. Р., студент СВО «Магістр» факультету ветеринарної медицини 
Науковий керівник – Передера Р. В., кандидат ветеринарних наук, доцент  
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35. Закономірності формування колострального імунитету в телят 
Сидоренко В. В., студент СВО «Магістр» факультету ветеринарної 

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

36. Диференційні морфологічні ознаки паразитичних нематод 
Strongyloides papillosus за посмертної діагностики стронгілоїдозу овець  

Сорокова С. С., студент СВО «Магістр» факультету ветеринарної 
медицини 

Науковий керівник – Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних наук, 
професор 

 

37. Порівняльна ефективність методів лікування собак, хворих на 
отит 

Софієнко Р. В., студент СВО «Магістр» факультету ветеринарної 
медицини 

Науковий керівник – Киричко Б. П., доктор ветеринарних наук, професор 
 

38. Терапевтична ефективність антигельмінтних препаратів за 
трихурозу овець  

Стародуб Є. С., студент СВО «Магістр» факультету ветеринарної 
медицини 

Науковий керівник – Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних наук, 
професор 

 

39. Впливу тканинного препарату «Хоріоцен» на показники 
еритроцитопоезу у підсисних свиноматок та збереженість поросят-сисунів 

Стеценко О. М., студент СВО «Магістр» факультету ветеринарної 
медицини 

Науковий керівник – Шатохін П. П., кандидат ветеринарних наук, доцент 
 

40. Терапевтична ефективність промектину й бровермектину 1% в 
овець за мюллеріозу й стронгілятозів органів травлення  

Уразова В. Е., студентка СВО «Магістр» факультету ветеринарної медицини 
Науковий керівник – Кручиненко О. В., кандидат ветеринарних, доцент 
 

41. Принципи регідратаційної терапії за порушення електролітного 
балансу у тварин 

Холоша К. О., студентка СВО «Магістр» факультету ветеринарної 
медицини 

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

 

42. До 110-річчя засновника ветеринарної мікотоксикології та 
радянської школи мікології А. Х. Саркісова  

Хоменко А. М., студентка СВО «Магістр» факультету ветеринарної 
медицини 

Науковий керівник – Киричко О. Б., кандидат ветеринарних наук, доцент 
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43. Особливості діагностики, заходи терапії та профілактики за 
аліментарної анемії у поросят  

Хоруженко І. П., студент СВО «Магістр» факультету ветеринарної 
медицини  

Науковий керівник – Супруненко К. В., кандидат ветеринарних наук, 
доцент 

 

44. Визначення дезінвазійних властивостей засобу «Аноліт кристал» 
щодо яєць Ascaris suum  

Чубаров І. В., студент СВО «Бакалавр» факультету ветеринарної 
медицини 

Науковий керівник – Мельничук В. В., кандидат ветеринарних наук 
 

45. Сечокам’яна хвороба у собак: методи діагностики та лікування 
Шафовал А. О., студентка СВО «Магістр» факультету ветеринарної 

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

доцент 
 

46. Діагностика та лікування гострого панкреатиту у котів в умовах 
ветеринарної клініки «Яшма» м. Кременчук 

Шахраманян М. І., студента ОКР «Бакалавр» факультету ветеринарної 
медицини 

Науковий керівник – Каришева Л. П., старший викладач кафедри терапії 
імені П. І. Локеса 

 

47. Заходи по профілактиці сказу тварин в Полтавській області 
Шепелєва А.О., студент СВО «Магістр» факультету ветеринарної 

медицини 
Науковий керівник – Коне М.С., кандидат ветеринарних наук, доцент  
 

48. Морфологічні особливості внутрішніх органів звичайної щуки та 
коропа звичайного 

Шкарін Б.В., студент ОКР «Бакалавр» факультету ветеринарної медицини 
Науковий керівник – Омельченко Г.О., кандидат ветеринарних наук, 

доцент 
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СЕКЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  
І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

 

Засідання 26 квітня 2018 року 
Початок роботи о 14.30 

Навчальний корпус № 4, ауд. 428 
 

Керівник секції – Кравченко О. І., кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент, професор кафедри технології переробки продукції тваринництва 
Секретар секції – Чижанська Ю. О., студентка 1 курсу СВО «Магістр» 
факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва 
 

1. Сучасні оболонки сирокопчених ковбас 
Апойков А. А., здобувач СВО «Магістр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Кодак Т. С., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва 
2. Виробництво сиру розсільного «Бринза «Оржицька» з масовою 

часткою жиру в сухій речовині 45%» в умовах ТОВ «Оржицький 
молокозавод» 

Бичкова Р. С., здобувач СВО «Бакалавр» факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва 

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

3. Сучасні замінники антибіотикам в годівлі тварин 
Бобошко С. О., здобувач СВО «Бакалавр» факультету технології 

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

доцент кафедри годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин 
4. Особливості відтворення коней 
Будаква Є. О., здобувач СВО «Магістр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва  
Науковий керівник – Войтенко С. Л., доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських 
тварин 

5. Впровадження унікальної технології кріоконсервації сперми 
жеребців  

Будаква Є. О., здобувач СВО «Магістр» факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва 

Науковий керівник – Березницький В. І., старший викладач кафедри 
технології виробництва продукції тваринництва 
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6. Вплив різних факторів іподромних випробувань на відтворювальні 
здатності кобил Орловської рисистої породи класу жвавості (2.10 і жвавіше 
на 1600 м.) 

Будаква Є. О., здобувач СВО «Магістр» факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва 

Науковий керівник – Березницький В. І., старший викладач кафедри 
технології виробництва продукції тваринництва 

7. Використання екологічних та економічних компонентів у годівлі 
свиней 

Будаква Є. О., здобувач СВО «Магістр» факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва  

Науковий керівник – Рак Т. М., кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент кафедри годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин 

8. Хромосомні порушення у тварин та їх влив на продуктивність 
Величко К. І., здобувач СВО «Магістр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Войтенко С. Л., доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських 
тварин 

9. Способи підрощування личинок 
Власенко Є. С., здобувач СВО «Магістр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Усачова В. Є., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва 
10. Соя в годівлі свиней 
Галушка В. В., здобувач СВО «Бакалавр» факультету технології 

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

доцент кафедри годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин 
11. Безпечність застосування нових генно-інженерних технологій 
Горіздра І. В., здобувач СВО «Бакалавр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Желізняк І. М., старший викладач кафедри 

розведення і генетики сільськогосподарських тварин 
12. Сучасний стан української верхової породи коней  
Диняк А. С., здобувач СВО «Магістр» факультету технології виробництва 

і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Войтенко С. Л., доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських 
тварин 
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13. Глобинський м’ясокомбінат – підприємство, яке працює на 
перспективу 

Золотаренко В. В., здобувач СВО «Бакалавр» факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва 

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

14. Фальсифікація м’яса і м’ясних продуктів 
Іщенко В. І., здобувач СВО «Магістр» факультету технології виробництва 

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

наук, доцент, професор кафедри технології переробки продукції тваринництва 
15. Деякі історичні аспекти створення інкубаторів  
Клочко Д. С., здобувач СВО «Магістр» факультету технології виробництва 

і переробки продукції тваринництва  
Науковий керівник – Васильєва О. О., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, професор кафедри розведення і генетики сільськогосподарських 
тварин 

16. Збереження генофонду свиней в Україні: самоціль чи ринкова 
необхідність 

Ковальчук О. В., здобувач СВО «Магістр» факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва 

Науковий керівник – Войтенко С. Л., доктор сільськогосподарських наук, 
професор, завідувач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських 
тварин 

17. Використання сої в м´ясній промисловості 
Кожевнікова К. В., здобувач СВО «Бакалавр» факультету технології 

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

наук, доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва 
18. Фактори формування якості туш та м’яса свиней 
Коняхіна Н. О., Куліш В. В., здобувачі СВО «Магістр» факультету 

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

наук, доцент, професор кафедри технології переробки продукції тваринництва 
19. З історії застосування прополісу 
Коротун Е. С., здобувач СВО «Бакалавр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Бондаренко О. М., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, професор кафедри технології виробництва продукції 
тваринництва 
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20. Зміна кольору ковбасних виробів з мікробіологічних та фізико-
хімічних причин 

Кравченко Н. О., здобувач СВО «Бакалавр» факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва 

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

21. Гідроколоїди в м’ясному виробництві 
Литвиненко В. С., здобувач СВО «Магістр» факультету технології 

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

доцент, доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва 
22. Сучасне бачення породи сільськогосподарських тварин 
Лукаш А. Ю., здобувач СВО «Бакалавр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Войтенко С. Л., доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських 
тварин 

23. Інкубація яєць сільськогосподарської птиці в СВК «ПОЛТАВА-
ІНКУБАТОР» 

Матіюк В. В., здобувач СВО «Бакалавр» факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва 

Науковий керівник – Усенко С. О., кандидат біологічних наук, старший 
науковий співробітник, професор кафедри технології виробництва продукції 
тваринництва 

24. Трансгенез, як напрямок генної інженерії 
Матіюк В. В., здобувач СВО «Бакалавр» факультету технології 

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

сільськогосподарських наук, доцент кафедри розведення і генетики 
сільськогосподарських тварин 

25. Породне різноманіття великої рогатої худоби України та світу 
Михайлик А. В., здобувач СВО «Магістр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Войтенко С. Л., доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських 
тварин 

26. Закваски прямого внесення у виробництві кисломолочних 
продуктів 

Михайлик А. В., здобувач СВО «Магістр» факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва 

Науковий керівник - Ножєчкіна-Єрошенко Г. М., кандидат технічних 
наук, доцент, професор кафедри технології переробки продукції тваринництва 
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27. Концепція автоматизованого доїння корів 
Мурашкіна М. І., здобувач СВО «Бакалавр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Біндюг Д. О., кандидат сільськогосподарських наук, 

старший викладач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських 
тварин 

28. Ефективність використання різних кліткових батарей в системі 
виробництва товарних яєць  

Поліковська Ю. О., здобувач СВО «Бакалавр» факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва 

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

29. Перспективи розвитку синтетичної біології 
Ропавка Ю. С., здобувач СВО «Бакалавр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Біндюг Д. О., кандидат сільськогосподарських наук, 

старший викладач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських 
тварин 

30. Властивості і використання сироваткових білків  
Русакова А. В., здобувач СВО «Бакалавр» факультету технології 

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

наук, доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва 
31. Особливості виробництва сиру «ГАУДА» в умовах ТОВ «Глобин-

ський маслосирзавод» 
Сахарова О. І., здобувач СВО «Бакалавр» факультету технології 

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

доцент, доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва 
32. Зв'язок маркерних генів з продуктивністю свиней 
Скрипник Ю. С., здобувач СВО «Магістр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Войтенко С. Л., доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин 
33. Розвиток ооцит-кумулюсних комплексів свині за постійних і 

осцилюючих умов середовища 
Скрипник Ю. С., здобувач СВО «Магістр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Усенко С. О., кандидат біологічних наук, старший 

науковий співробітник, професор кафедри технології виробництва продукції 
тваринництва 
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34. Реконструкція приміщень та перепрофілювання виробництва 
продукції тваринництва 

Сухопар І. В., здобувач 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 

35. Застосування сучасних селекційних та біотехнологічних досягнень 
у тваринництві для подолання дефіциту продовольства 

Федюн В. А., здобувач СВО «Бакалавр» факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва 

Науковий керівник – Шаферівський Б. С., кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин 

36. Стан та тенденції розвитку галузі вівчарства України 
Чижанська Ю. О., здобувач СВО «Магістр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Войтенко С. Л., доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських 
тварин 

37. Сучасний стан та тенденції розвитку ринку молока та молочних 
продуктів в Україні 

Шевченко А. С., здобувач СВО «Бакалавр» факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва 

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

38. Жито в годівлі свиней 
Шкурупій К. Є., здобувач СВО «Бакалавр» факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
Науковий керівник – Чижанська Н. В., кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин  
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