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Науковий студентський гурток кафедри економічної 

кібернетики існує із 1968 року, з моменту заснування 

кафедри в Українській сільськогосподарській академії.

Набув популярності серед студентів напрямку 

підготовки "Економічна кібернетика". 

З часу заснування гуртка його незмінним керівником 

до зими 2013 року була доцент Глаголєва Інда 

Ізмайлівна. З весни 2013 р. керівник гуртка ст.викл. 

Шульга Н.Г.

“Кібертонус”





Як ми працюємо?
 засідання проводяться

один раз на місяць;

 заслуховування доповідей
та їх обговорення;

 учасники гуртка
приймають участь у 
конференціях та 
олімпіадах;

 у засіданнях приймають 
участь зав. каф., проф.  
Андрій Васильович 
Скрипник та викладачі 
кафедри.





Як ми працюємо?

 Щороку кількість постійних гуртківців складає 
близько 30 студентів. 





Як ми працюємо?

 Студенти обирають теми 
наукових робіт і працюють
над ними під керівництвом
викладачів кафедри
(вивчають літературу за 
обраною темою, готують
реферати та доповіді).





Ось такі вони – наші доповідачі:

Ковальчук Вадим (студент 2 курсу 

спеціалізації ЕкК)

Іванькова Анастасія (студентка 3 

курсу, спеціалізації ЕкК)





Ось такі вони – наші доповідачі:

«Штучний інтелект»

(Шаліманова Катя студентка 3 
курсу, ЕкК)

Нам’ясенко Ю. 

(магістр 1-року навчання ЕкК)





Ось такі вони – наші доповідачі:

«Штучний інтелект і промислова
революція»

(Котяш Анастасія студентка 3 курсу, 
спеціалізації  “Економічна 

кібернетика”)

«Штучні нейронні мережі»

(Черниш Роман студент 3 курсу, 
спеціалізації  “Економічна 

кібернетика”)





Ось такі вони – наші доповідачі:

«Метод Маку»

(Васильківська Анна студентка 3 
курсу, спеціалізації  ЕкК)

«Великий Микола Тесла»

(Козирєв Владислав студент 3 курсу, 
спеціалізації  ЕкК)





Ось такі вони – наші доповідачі:

«Бортовий комп’ютер в електромобілях»

(Бондар Анастасія студентка 3 курсу, спеціалізації  ЕкК)





Ось такі вони – наші доповідачі:

Студенти3 та 2-го курсу, спеціалізації  ЕкК: Андрейко Т., 
Козирєв В., Бухенський І.)





І це також наші гуртківці!





Нам цікаво! 





Нам весело!





Ми навчаємось





Ми пізнаємо світ




IV Міжнародна науково-практична конференція Глобальні та 

регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і 

природокористуванні 23 - 24 червня 2017р. Київ, НУБіП України

Клименко Є., Штанько В. Імітаційне моделювання ринку 

яєць (науковий керівник Галаєва Л.В.)

Кучерява О.В.  Оцінювання ефективності аграрних 

виробників методом DEA  (науковий керівник Негрей М.В.)

Кириленко О. Статистичний аналіз виробництва молока 

Стеценко Ю. Поведінкові стратегії інвестора на фондовому 

ринку (науковий керівник Клименко Н.А.)

Участь гуртківців у наукових 

студентських конференціях





VIII Міжнародна науково-практична конференція молодих 

вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, 

освіта», 14-15 листопада 2017 р., НУБіП України

 Мудрук Т.Г. Управління кредитним ризиком з використанням 

скорингових моделей 

Юзефович М.В. Моделювання діяльності агроромислових

підприємств за використанням панельної регресії

Большак В. О. Переваги та недоліки у використанні мови 

програмування R у статистичному аналізі.

Харченко О.С.Аналіз показників діяльності компаній 

страхування життя в Україні

Бондар А.В. Розумний дім - шлях до економії та енергозбереження

Довгалюк Л.Л. Дocлiджeння eкoнoмiчнoгo рocту з викoриcтaнням

мoдeлi Сoлoу





VIII Міжнародна науково-практична конференція молодих 

вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, 

освіта», 14-15 листопада 2017 р., НУБіП України

 Марчак А. Напрями застосування ABC та XYZ аналізів у процесі 

формування товарного асортименту молочної продукції

Гальчус Д.  Графоаналітична модель потенціалу підприємства

Захарчук Ю. Застосування математичного програмування для 

вирішення економічних завдань 

Штанько І., Клименко Н. Аналіз ринку хмелю в Україні 

Бондар А.В. Розумний дім - шлях до економії та енергозбереження

Козирєв В.В. Інформаційні технології в управлінні аграрним 

сектором економіки

Кучебо О.С.  Аналіз політики інфляційного таргетування в Україні 





XІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Управління соціально-економічним розвитком держави та 

регіонів» м. Запоріжжя

 Довгалюк Л. Л. Оцінювання рівня добробуту домогосподарств

Д. Гальчус Графоаналітична модель потенціалу підприємства

Захарчук Ю. Застосування математичного програмування для 

вирішення економічних завдань 

Штанько І., Клименко Н. Аналіз ринку хмелю в Україні 

Бондар А.В. Розумний дім - шлях до економії та енергозбереження

Козирєв В.В. Інформаційні технології в управлінні аграрним 

сектором економіки





VІІІ Міжнародної науково-методична конференція. Форум 

молодих економістів-кібернетиків, 28-29 вересня 2017 року, 

м. Львів 

 Довгалюк Л.Л. Сучасний стан та основні напрямки підвищення рівня 

життя населення

Мудрук Т.Г. Кредитний скоринг як метод управління кредитним 

ризиком в мікрофінансових організаціях

(Науковий керівник Негрей М.В.)





Скрипник А., Нам’ясенко Ю., 

Сабіщенко О. “Renew able energy 
as an alternative of the 
decentralization energy suply in 
Ukrain”





Перемога!

Олена Кучерява – призер 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності 

«Економічна кібернетика» Робота 

«Моделювання ефективності 

підприємств агропромислового 

комплексу» (керівник - доцент кафедри 

економічної кібернетики Негрей М.В.)

Диплом IІ ступеня





Нагороди:





Роки навчання пролітають швидко, коли дні насичені 

подіями





Ось такі ми !




Засідання гуртка – це цікаво, нові 

враження, емоції, і ми з нетерпінням 

чекаємо на кожну зустріч. 

Лише обмаль часу змушує нас 

розлучитися до наступного засідання…  

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь 

у науковому гуртку “Кібертонус”!





Дякуємо 

за увагу!!!


