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Н А Ц ІО Н А Л ЬН И Й  У Н ІВЕРС И ТЕТ Б ІО РЕС У РС ІВ І 
П РИ РО ДО К О РИ С ТУ ВА Н Н Я  У К РА ЇН И
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“  Я9 ”  Св г о п  Р . к и ї в  №  944

Про оптимізацію роботи 
студентських наукових гуртків

З метою підвищення ефективності підготовки здобувачів вищої освіти у 
НУБіП України та активізації участі студентської молоді у проведенні наукових 
досліджень

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити перелік студентських наукових гуртків, їх назв та наукових 
керівників на кафедрах університету на 2017/2018 навчальний рік (додаток 1).

2. Для координації діяльності студентських наукових гуртків та 
оптимізації їх роботи створити комісію у такому складі:

- Отченашко В.В. -  начальник науково-дослідної частини, голова комісії;
- Зазимко О.В. -  начальник навчального відділу, співголова комісії;
- Галат М.В. -  голова спілки молодих вчених, секретар комісії;
- Баль-Прилипко Л.В. -  декан факультету харчових технологій та 

управління якістю продукції АПК;
- Василишин Р.Д. -  директор НДІ лісівництва та декоративного 

садівництва;
- Войтюк В.Д. -  директор НДІ техніки, енергетики та інформатизації

АПК;
- Глазунова О.Г. -  декан факультету інформаційних технологій;
- Діброва А.Д. -  декан економічного факультету;
- Доля М.М. -  декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології;
- Євсюков Т.О. -  декан факультету землевпорядкування;
- Забалуєв В.О. -  декан агробіологічного факультету;
- Засєкін Д.А. -  директор НДІ здоров’я тварин;
- Коваленко В.П. -  директор ННЦ виховної роботи та соціального 

розвитку;
- Ковалишина Г.М. -  директор НДІ рослинництва та ґрунтознавства;
- Ковальчук І.П. -  заступник декана факультету землевпорядкування з 

наукової роботи;
- Козирський В.В. -  директор ННІ енергетики, автоматики і 

енергозбереження;
- Кондратюк В.М. -  декан факультету тваринництва та водних 

біоресурсів;
- Кулаєць М.М. -  директор ННІ післядипломної освіти;
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- Ладиченко В.В. -  заступник декана юридичного факультету з наукової 
роботи;

- Лакида П.І. -  директор ННІ лісового і садово-паркового господарства;
- Марчук О.Ф. -  голова студентського наукового клубу;
- Михайлович Я.М. -  декан механіко-технологічного факультету;
- Молдавчук О.В. -  голова Ради аспірантів;
- Остапчук А.Д. -  декан факультету аграрного менеджменту;
- Патика Т.І. -  директор НДІ фітомедицини, біотехнологій та екології;
- Ружило З.В. -  декан факультету конструювання та дизайну;
- Самсонова В.В. — начальник науково-організаційного відділу НДЧ;
- Страшок В.В. -  молодший науковий співробітник науково- 

організаційного відділу НДЧ;
- Талавиря М.П. -  директор НДІ економіки і менеджменту;
- Харченко С.В. -  заступник декана гуманітарно-педагогічного 

факультету з наукової роботи;
- Цвіліховський М.І. -  декан факультету ветеринарної медицини;
- Чумаченко І.П. -  директор НДІ технологій та якості продукції 

тваринництва; .
- Шинкарук В.Д. -  декан гуманітарно-педагогічного факультету;
- Яра О.С. -  декан юридичного факультету.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора.

Ректор С. Н іколаєнко



Додаток 1

До наказу №#Чвід<>Я70^О17 року

Перелік студентських наукових гуртків Н УБіП  України

на 2017/2018 навчальний рік

№
п/п

Факультет, ННІ Кафедра
Назва студентського наукового  

гуртка

Науковий керівник 
студентського наукового  

гуртка

1. А гробіологічний
Зем леробства та 
гербології

Гурток «Землероб» доц. К осолап М .П.

2. А гробіологічний Рослинництва
Гурток «Л ікарські та  нетрадиційні 
культури»

доц. Карпенко Л.Д.

3. А гробіологічний Рослинництва
Гурток «Насіннєзнавство та  
інспекторська робота»

доц. Новицька Н.В.

4. А гробіологічний О вочівництва Гурток «Овочівник» доц. Бобось І.М.

5. А гробіологічний
С адівництва ім. проф . 
В.Л. С им иренка

Гурток «С им иренківець» проф. М еж енський В.М.

6. А гробіологічний

Т ехнології зберігання, 
переробки та 
стандартизації 
продукц ії рослинництва 
ім. проф . Б.В. Л есика

Гурток «Технолог» старш . викл. Я щ ук Н.О.

7. А гробіологічний
К орм овиробництва, 
м ел іорац ії і м етеорології

Гурток «Інноваційні технології в 
кормо виробництві»

доц. Коваленко В.П.

8. А гробіологічний
А грохім ії та  якості 
продукц ії рослинництва 
ім. 0 .1 . Д уш ечкіна

«А грохім ічний» гурток доц. Бикіна Н.М.

9. А гробіологічний
А грох ім ії та  якості 
продукц ії рослинництва 
ім. О.І. Д уш ечкіна

Гурток «Управління якістю  продукції 
рослинництва в сучасних 
технологіях»

доц. Бордю жа Н.П.

10. А гробіологічний
Г рунтознавства та  
охорони грунтів ім. проф. 
М.К. Ш икули

Гурток «Грунтознавець» доц. Бережняк М .Ф.

11. А гробіологічний Загально ї хімії Гурток «Ч иста вода» доц. Кочкодан О.Д.

12. А гробіологічний Загальної хімії Гурток «Електрохім ічні системи» старш . викл. Ж ила Р.С.

13. А гробіологічний Загальної хімії Гурток «Зелена хімія» доц. С олод Н.В.

14. А гробіологічний Загально ї хімії
Гурток «Х арчові добавки «За» і 
«Проти»

асист. Кравченко 0 .0 .

15. Агробіологічний Загальної хімії
Гурток «М етали та полім ери в 
маш инобудуванні»

старш . викл. Ж ила Р.С.

16. А гробіологічний
О рган ічної, ф ізично ї і 
колоїдної хім ії та  х ім ії 
пестицидів

Гурток «О рган ічної та  б іоорган ічної 
хімії»

доц. Бухтіяров В.К.

17. А гробіологічний
О рган ічної, ф ізичної і 
колоїдної хім ії т а  х ім ії 
пестицидів

Гурток «О рган ічної х ім ії та  хім ії 
ВМ С»

доц. Бухтіяров В.К.

18. Агробіологічний

О рган ічної, ф ізичної і 
коло їдно ї хім ії та  хім ії 
пестицидів

Гурток «Органічна хімія у  сільському 
господарстві»

доц. Кротенко В. В.

19. А гробіологічний
О рган ічної, ф ізичної і 
колоїдної хім ії та  хім ії 
пестицидів

Гурток «Антиоксиданти в харчовій 
промисловості»

доц. Хижан О.І.

20. А гробіологічний
К аф едра генетики, 
селекц ії і насінництва ім. 
проф. М .О . Зеленського

Гурток «С елекціонер-генетик» доц. Ж ем ойда В.Л.

21.
Захисту рослин, 
біотехнологій та 
екології

М олекулярної біології, 
м ікроб іології та  
біобезпеки

Гурток «Біологія м ікроорганізм ів» доц. Ф еделеш -Гладинець М.І.



22.
Захисту рослин, 
б іотехнологій та 
екології

М олекулярної біології, 
м ікроб іології та  
біобезпеки

Гурток з в ірусології доц. А нтіпов І.О.

23.
Захисту рослин, 
б іотехнологій та 
екології

М олекулярної біології, 
м ікроб іології та 
біобезпеки

Гурток «А гробіотехнологія» доц. Л обова О.В.

24.
Захисту рослин, 
біотехнологій та 
екології

Е кобіотехнології та  
біорізном аніття Гурток з б іотехнології рослин доц. Коломієць Ю.В.

25.
Захисту рослин, 
б іотехнологій та 
екології

Ф ізіології, біохім ії 
рослин т а  біоенергетики Гурток «Ф ізіологія рослин» асист. Н естерова Н.Г.

26.
Захисту рослин, 
біотехнологій та 
екології

Ф ізіології, біохім ії 
рослин т а  біоенергетики Гурток «Біохім ія рослин» доц. Бойко О.А.

27.
Захисту рослин, 
біотехнологій та 
екології

Е кології агросф ери та 
екологічного  контролю

Гурток «Екологія довкілля» доц. Береж няк Є .М .

28.
Захисту рослин, 
біотехнологій та 
екології

Ф ітопатології ім. акад. 
В.Ф. П ересипкіна Гурток каф едри ф ітопатології доц. П іковський М.Й.

29.
Захисту рослин, 
біотехнологій та 
екології

Інтегрованого захисту та 
карантину рослин Гурток «Ф іто-наш е ж иття» доц. Д м итрієва О .Є.

ЗО.
Захисту рослин, 
біотехнологій та 
екології

Е нтом ології ім. проф. 
М .П. Д ядечка Гурток сільськогосподарської 

ентом ології
доц. К ава Л.П.

ЗІ.
Захисту рослин, 
біотехнологій та 
екології

Р адіобіології та  
радіоекології

Гурток радіобіології асист. Ільєнко В.В.

32. ННІ лісового і садово- 
паркового господарства

Б іології л ісу  та 
м исливствознавства

Гурток «П атологія лісу» асист. К ульбанська І.М.

33. ННІ лісового і садово- 
паркового господарства

Б іології лісу та  
м исливствознавства

Гурток біологів-м исливствознавц ів доц. Тищ енко В.М.

34. ННІ лісового і садово- 
паркового господарства

Л ісівництва Гурток «Л ісознавство та  практичне 
лісівництво»

асист. Гуменю к В.В.

35. ННІ лісового і садово- 
паркового господарства

В ідтворення л ісів  та  
л ісових м еліорацій

Гурток «Л ісом еліорація і 
ландш афтознавство»

доц. М алюга В.М .

36.
Н НІ л ісового і садово- 
паркового господарства

В ідтворення л ісів та  
л ісових м еліорацій

Гурток «Відтворення лісів та 
декоративне розсадництво»

проф. Маурер В.М.

37. Н НІ л ісового і садово- 
паркового господарства

В ідтворення л ісів  та  
л ісових  м еліорацій

Гурток «Київська асоціація студентів- 
лісівників» старш . викл. Л обченко Г.О.

38. Н НІ лісового і садово- 
паркового господарства

Т ехнології
деревообробки

Гурток каф едри технології 
деревообробки асист. Лакида Ю .П.

39. ННІ л ісового і садово- 
паркового господарства

Л ісово ї таксац ії т а  
л ісовпорядкування

Гурток «Таксатор» доц. М ироню к В.В.

40.
Н Н І лісового і садово- 
паркового господарства

К аф едра лісового 
м енедж м енту

Гурток каф едри л ісового 
менедж менту

старш . викл. 
К овалевський С.С.

41. ННІ л ісового і садово- 
паркового господарства

Л ан дш аф тної архітектури 
та  садово-паркового  
будівництва

Гурток «Ландшафтне будівництво»
доц. Кушнір А.І., 
доц. Суханова О.А.

42. ННІ л ісового і садово- 
паркового господарства

Д ендрології та  л ісово ї 
селекц ії

Гурток «Дендрологія»
доц. К ухарська М.О.

43. ННІ л ісового і садово- 
паркового господарства

Д ендрології та л ісово ї 
селекц ії

Гурток «Селекція лісових та 
декоративних рослин» доц. Маєвський К.В.

44. ННІ л ісового і садово- 
паркового господарства

Д екоративного 
садівни цтва та  
ф ітодизайну

Гурток «Д екоративне садівництво, 
квітникарство і топ іарне м истецтво»

доц. Д зиба А.А.

45. ННІ лісового і садово- 
паркового господарства

Ботаніки Гурток «Сгееп ріапі» доц. Тертиш ний А.П.

46. ННІ лісового і садово- 
паркового господарства Б отан іки Гурток «Ж ива земля» доц. М еж енська Л.О.

47. ННІ лісового і садово- 
паркового господарства Ботаніки Гурток «Д ивовиж на ф лора» старш . викл. Л ещ енко О.Ю ., 

Ч урілов А.М.

48. ННІ лісового і садово- 
паркового господарства

Т ехнології
л ісогосподарського
виробництва

Гурток технології л ісового  і садово- 
паркового виробництва

доц. М атейко І.М.

49. В етеринарної медицини
А куш ерства, гінекології 
та біотехніки  відтворення 
тварин

Гурток «Б іотехнології т а  генетики 
відтворення тварин» доц. Лакатош  В.М .



50. Ветеринарної медицини
А куш ерства, гінекології 
та  біотехніки відтворення 
тварин

Гурток «Ф ізіології та  патології 
відтворення тварин»

старш . викл. М азур В.М.

51. Ветеринарної медицини
А куш ерства, гінекології 
т а  біотехніки відтворення 
тварин

Гурток «Фізіології і патології молочної 
залози»

доц. Бородиня В.І.

52. Ветеринарної м едицини
А н атом ії та  гістології 
тварин  імені академ іка 
В.Г. К асьяненка

Гурток «А натомія тварин»
доц . П етровський О.Є.

53. Ветеринарної медицини
А н атом ії та  гістології 
тварин  імені академ іка 
В.Г. К асьяненка

Гурток «Історія ветеринарної 
медицини»

доц . С тегней М .М .

54. В етеринарної медицини
А натом ії та  гістології 
тварин імені академіка 
В.Г. К асьяненка

Гурток «Гістологія»
доц. С тегней Ж .Г.

55. Ветеринарної медицини
В етеринарної санітарії і 
гігієни ім. А. К.
С корохолька

Гурток «В етеринарної гігієни та 
санітарії»

доц. П оляковський В.М.

56. Ветеринарної медицини
о етерин  . о-санітарної
експел-'їзі-'

Гурток «Інновації та  дорадництво у 
ветеринарно-санітарній експертизі 
харчових продуктів і кормів»

доц. Гапабурда М.А..

57. Ветеринарної . :ини
Е п ізоотології та  
орган ізац ії ветеринарної 
справи

Гурток «Епізоотології та  інфекційних 
хвороб»

доц. М артиню к О.Г.

58. Ветеринарної медиии- м
Е п ізоотології т а
: рган і за а її з теринарної
справи

Гурток «Організації ветеринарної 
справи»

ас. Жуковський М.О.

59. Ветеринарної медицини
П аразитології т а  
троп ічн о ї ветеринарії

Гурток «П аразитології та  троп ічної 
ветеринарії»

доц . Семенко О.В.

60. Ветеринарне медицини П атологічної анатом ії
Гурток «П атологічної анатомії, 
технологічної г істології та  судової 
ветеринарії»

доц. С ердю ков Я.К.

61. Ветеринарної медицини
Терапії та  клін ічної 
діагностики

Гурток «Клінічної діагностики хвороб 
тварин»

доц. Якимчук О.М .

62. Ветеринарної медицини
Т ерап ії та  клін ічної 
д іагностики

Гурток «В нутріш ніх незаразних 
хвороб»

асист. Обруч М.М.

63. Ветеринарної медицини
Ф арм акології і 
токсикології

Гурток «Ветеринарної фармакології і 
фармації»

асисг. Деркач І.С.

64. В етеринарної медицини Ф арм акології і 
токсикології Гурток «В етеринарної токсикології» доц. Бойко Г.В.

65. Ветеринарної медицини Х ірургії ім. академіка. 
І.О. П оваж енка Гурток «В етеринарної хірургії» доц. Ткаченко С.М .

66. Ветеринарної м едицини Ф ізіології, патоф ізіології 
та  ім унології тварин

Гурток «Ф ізіології, патоф ізіології та 
імунології тварин»

старш . викл. Х аркевич Ю .О.

67. Ветеринарної м едицини М ікробіології, вірусології 
та  б іотехнології

Гурток «Мікробіології продукції 
тваринництва)) доц. Мельник М.В.

68. Ветеринарної медицини М ікробіології, вірусології 
та  б іотехнології

Гурток «Санітарної та  харчової 
мікробіології» доц. Козловська Г.В.

69. В етеринарної медицини М ікробіології, вірусології 
та  б іотехнології

Гурток «В етеринарної вірусології» проф. С кибіцький В.Г.

70. Ветеринарної медицини
М ікробіології, вірусології 
та  б іотехнології

Гурток «Біотехнологіїу ветеринарній 
медицині» доц. Новіцька О.В.

71. В етеринарної медицини М ікробіології, вірусології 
т а  б іотехнології Гурток «В етеринарної м ікробіології» доц. ібатулліна Ф.Ж.

72. Ветеринарної медицини М ікробіології, вірусології 
та  б іотехнології

Гурток «Сільськогосподарські 
мікробіології»

проф. Яблонська О.В.

73. В етеринарної медицини
Б іохім ії тварин ім. акад. 
М .Ф . Гулого Гурток «К лінічної біохімії» проф. Томчук В.А.

74. Ветеринарної медицини Б іохім ії тварин ім. акад. 
М .Ф . Гулого Гурток «Біохім ії гідробіонтів» доц. Тупицька О.М.

75. В етеринарної медицини Б іохім ії тварин ім. акад. 
М .Ф . Гулого

Гурток «Вивчення м олекулярно- 
біологічних механізм ів регуляції 
обміну речовин із поглибленим 
студійованням англійської 
біохім ічної термінології»

проф. К алачню кЛ .Г .

76.
Харчових технологій та  
управління якістю 
продукції АПК

Т ехнології м ’ясних, 
рибних та  морепродуктів

Гурток «Технологія риби і 
морепродуктів»

асист. Голем бовська Н.В.

77.
Харчових технологій та 
управління якістю 
продукції АПК

Т ехнології м ’ясних, 
рибних та  морепродуктів

Гурток «Технологія кормів для 
домашніх тварин»

доц. Слободянюк Н.М.



78.
Х арчових технологій  та 
управління якістю  
продукції АПК

Т ехнології м ’ясних, 
рибних та  м орепродуктів

Гурток «Н ауково-дослідна робота  
студента»

асист. В еретинська І.А.

79.
Харчових технологій  та 
управління якістю  
продукції АПК

Т ех н о л о гії м ’ясних, 
рибних та  м орепродуктів

Гурток «Д ослідж ення якості м ’яса  та 
м ’ясних продуктів»

доц . Ш тонда О.А.

80.
Х арчових технологій та 
управління якістю  
продукції АПК

С танд артизац ії та 
сертиф ікац ії с.-г. 
продукції

Гурток «А ктуальні проблеми 
стандартизації та  управління якістю  
та безпечністю  продукції та 
виробництва в А П К »

доц . С ілонова Н.Б.

81.
Харчових технологій та 
управління якістю  
продукції АПК

П роцесів  і обладнання 
переробки продукції АПК

Гурток «Інноваційні технології у 
харчовій промисловості»

доц . Василів В.П., 
доц . Бурова З.А.

82.
Тваринництва та  водних 
біоресурсів

Т ехнологій  виробництва 
м олока  та  м ’яса

Гурток «О нтогенез 
с ільськогосподарських тварин»

доц . Н осевич Д.К., 
доц . Коропец Л.А.

83.
Тваринництва та  водних 
біоресурсів

Т ехнологій  у 
птахівництві, свинарстві 
т а  вівчарстві

Гурток «Технології виробництва яєць 
і м ’яса птиці»

проф. Пономаренко Н.П.

84. Тваринництва та  водних 
біоресурсів

Годівлі тварин  та 
технології корм ів ім. 
П .Д .П ш еничного

Гурток «Годівля ж уйних тварин» доц . Ільчук 1.1.

85.
Тваринництва та  водних 
біоресурсів

Годівлі тварин  та 
технології корм ів ім. 
П .Д . П ш еничного

Гурток «П риродна кормова база» доц . Кривенок М.Я.

86. Тваринництва та  водних 
біоресурсів

Генетики, розведення та  
б іотехнології тварин

Гурток «Розведення та  селекція 
тварин»

доц . Бочков В.М.

87.
Тваринництва та  водних 
біоресурсів

Генетики, розведення та  
б іотехнології тварин

Гурток «Генетика тварин» доц. Костенко С.О.

88.
Тваринництва та  водних 
біоресурсів

Генетики, розведення та 
б іотехнології тварин

Гурток «Біотехнологія відтворення 
тварин»

доц. Себа М.В.

89.
Тваринництва т а  водних 
біоресурсів

Генетики, розведення та  
б іотехнології тварин

Гурток «Генетичні ресурси тварин» доц . Литвиненко Т.В.

90.
Т варинництва та  водних 
біоресурсів

К онярства і бдж ільництва Гурток «Коні навколо нас» доц . Глуш ак 1.1.

91.
Т варинництва та  водних 
біоресурсів

К онярства і бдж ільництва Гурток «Бдж ільництво» старш . викл. Адамчук Л.О.

92.
Тваринництва та  водних 
біоресурсів

Г ідробіології та  іхтіології Гурток «Іхтіологічний»
доц . Ш евченко П.Г., 
доц. М арценю к Н.О.

93.
Тваринництва та  водних 
біоресурсів

Г ідробіології та  іхтіології
Гурток «Д екоративних 
гідробіоресурсів»

доц . Ш евченко П.Г., 
асист. Халтурин М.Б.

94. Тваринництва та  водних 
біоресурсів

Г ідроб іології та  іхтіології Гурток « Гідробіологія» доц. Х ижняк М.І.

95.
Тваринництва та  водних 
біоресурсів

А квакультури Гурток «Рибництва» доц. Коваленко В.О.

96.
Тваринництва та  водних 
біоресурсів

Б іології тварин Гурток «П ланета тварин» доц. М итяй І.С.

97. Г ум анітарно- 
педагогічний Ф ілософ ії Гурток «Софія» доц. Культенко В.П.

98. Гуманітарно-
педагогічний Ф ілософ ії Гурток «Пізнай сам ого себе» доц. Супрун А.Г.

99. Гуманітарно-
педагогічний Ф ілософ ії Гурток «Ьо§05» асист. Чорноморденко Д.І.

100. Гуманітарно-
педагогічний Ф ілософ ії Гурток «С утність лю дини» доц. С амарський А.Ю .

101.
Гуманітарно-
педагогічний Ф ілософ ії Гурток «Орій» проф. М аксю та М.Є.

102.
Гуманітарно-
педагогічний Ф ілософ ії

Гурток «Ф ілософ ські проблеми 
м іж особистісної та  м іж  групової 
комунікації»

доц. Д анилова Т.В.

103.
Гуманітарно-
педагогічний

Ром ано-герм анських мов 
і перекладу

Гурток «П одорож  континентами і 
країнами» доц. Бабенко О.В.

104. Гуманітарно-
педагогічний

Інозем ної ф ілології і 
перекладу

Гурток «М ез с і є с о ц у є г і є з » доц. М усійчук С.М.

105.
Гуманітарно-
педагогічний

Інозем ної ф ілології і 
перекладу

Гурток «Наїїо, ОеиїзсЬІапсІ»
старш. викл. 
Д ем бровська О.Б.

106.
Гуманітарно-
педагогічний А н гл ійсько ї ф ілології

Гурток «Визіпезз Е пу ігоптеп і апсі 
Іпіегсиїїигаї С о т ти п іс а їіо п »

старш. викл. Люлько М.Є.

107. Гуманітарно-
педагогічний

Історії і політології
Гурток «Історія батьківщини -  історія 
моєї держави» доц. Ісакова Н.П.

108. Гуманітарно-
педагогічний

Історії і політології
Гурток «ТЬе ипкпосуп ра^ез оГЛ е Ьізіогу 
оШ кгаіпе»

доц. Ісакова Н.П.



109. Гуманітарно-
педагогічний

Історії і політології
Гурток «Історія У країни. Історія 
рідного краю. Історія» доц. Кравченко Н.Б.

110. Гуманітарно-
педагогічний

Істор ії і політології
Гурток «Нізіогу оГІЛсгаіпе. ТЬе 
Ніьіогу оГИаІіуе Ьапсі. Р а т іїу  
НізЮгу»

доц. К равченко Н.Б.

111.
Гуманітарно-
педагогічний

А н глійської мови для 
техн ічних та  
агробіологічних 
спец іальностей

Гурток «Основи перекладу фахових 
текстів» старш. викп. Поліщук Л.В.

1 12. Гуманітарно-
педагогічний

А н глійської мови для 
технічних та  
агробіологічних 
спец іальностей

Гурток «А нглійська мова у 
сучасном у світі»

старш . викл. Поліщук О.С.

113.
Гуманітарно-
педагогічний П едагогіки Гурток «П едагогіка і сьогодення» проф. К ручек В.А.

1 14. Гуманітарно-
педагогічний

С оц іально ї педагогіки та  
інф орм аційних  
технологій  в освіті

Гурток «Соціальний практик» доц. Рж евський Г.М.

115. Гуманітарно-
педагогічний

С оц іальної роботи та 
психології

Гурток «А ктуальні питання 
психології та педагогіки»

проф. Ш ам не А.В.

116.
Гуманітарно-
педагогічний

М етодики навчання та 
управління навчальними 
закладам и

Гурток «М етодологія та м етодика 
наукових досліджень» проф. Ж уравська Н.С.

117. М еханіко-
технологічний

Т ракторів , автом обілів  та  
б іоенергосистем

Гурток «Сучасні т а  перспективні 
теплові двигуни»

доц. Бешун О.А.

118. М еханіко-
технологічний

Т ракторів, автом обілів  та  
біоенергосистем

Гурток «Новини світового розвитку 
автомобілебудування»

старш . викл. Глуховська О.В.

119.
М еханіко-
технологічний

Т ракторів, автом обілів  та  
б іоенергосистем

Гурток по поглибленому вивченню  
конструкцій сучасних тракторів  і 
автомобілів»

асист. Л авріненко О.Т.

120.
М еханіко-
технологічний

Т ракторів , автом обілів  та  
б іоенергосистем

Гурток «Загальна конструкція та  
умови використання мобільних 
енергетичних засоб ів  с.-г. 
призначення»

доц. Ш карівський Г.В.

121. М еханіко-
технологічний

Тракторів , автом обілів  та  
біоенергосистем

Гурток «Біоенергетичні систем и  у 
аграрному виробництві»

проф. Голуб Г.А.
старш . викл. Павленко М.Ю.

122. М еханіко-
технологічний

М еханізац ії тваринництва
Гурток «Машиновикористання у 
тваринництві»

доц. Заболотько О.О.

123. М еханіко-
технологічний М еханізац ії тваринництва Гурток «М онтажник» доц. Хмельовський В.С.

124. М еханіко-
технологічний М еханізац ії тваринництва Гурток «Пошук» асист. Радчук В.В.

125. М еханіко-
технологічний М еханізац ії тваринництва

Гурток «Сучасні технології 
виробництва продукц ії 
тваринництва»

асист. П отапова С.Є.

126.
М еханіко-
технологічний М еханізац ії тваринництва Гурток «М еханізація тваринництва» доц. Ребенко В.І.

127. М еханіко-
технологічний

О хорони праці та 
інж енерії середовищ а

Гурток «Безпека ж иттєдіяльності» доц. Калівош ко М.Ф.

128.
М еханіко-
технологічний

О хорони праці та 
інж енерії середовищ а Гурток «О хорона праці в А П К » доц. К оф то Д.Г.

129. М еханіко-
технологічний

О хорони праці та 
інж енерії середовищ а Гурток «Інж енерія та  охорона праці в 

біоенергетиці» доц. П оліщ ук В.М.

130. М еханіко-
технологічний

С ільськогосподарських 
м аш ин та  систем отехніки  
ім. академ іка П.М. 
Василенка

«Гурток з питань м еханізації 
вирощ ування і збирання 
коренеплодів»

доц. С молінський С.В.

131. М еханіко-
технологічний

С ільськогосподарських 
маш ин та систем отехніки  
ім. академ іка П.М. 
Василенка

Гурток «Гідропривод 
сільськогосподарської техніки»

доц. Волинський М.С.

132. М еханіко-
технологічний

Т ехнічного  сервісу та  
інж енерного 
м ен едж м енту  ім. М.П. 
М ом отенка

Гурток «Управління інж енерною  
діяльністю  виробничих і сервісних 
підприємств АП К»

доц. Бондар С.М.

133. М еханіко-
технологічний

Т ехнічного сервісу та 
інж енерного 
м ен едж м енту  ім. М.П. 
М ом отенка

Гурток «Обгрунтування інж енерних 
ріш ень у м аш иновикорисганні» старш . викл. Опалко В.Г.



134. М еханіко-
технологічний

Т ехнічного  сервісу та  
інж енерного 
м енедж м енту ім. М.П. 
М ом отенка

Гурток «О бгрунтування м етодів 
діагностування і прогнозування 
технічного стану маш ин»

старш. викл. Тітова Л.Л.

135.
М еханіко-
технологічний

Т ехнічного  сервісу та  
інж енерного 
м енедж м енту  ім. М .П. 
М ом отенка

Гурток «П роектування технологічних  
процесів у рослинництві» доц. Ш атров Р.В.

136.
М еханіко-
технологічний

Т ехнічного  сервісу та 
інж енерного 
м енедж м енту  ім. М .П. 
М ом отенка

Гурток «Ресурсозберігаю чі системи 
та  технології в АПК»

доц. Д енисенко М.І.

137.
М еханіко-
технологічний

Т ехнічного  сервісу та  
інж енерного 
м енедж м енту  ім. М .П. 
М ом отенка

Гурток «Основи діагностики мобільної 
с.-г. техніки»

доц. Надточій О.В.

138.
М еханіко-
технологічний

Т ехнічного  сервісу та  
інж енерного 
м енедж м енту  ім. М.П. 
М ом отенка

Гурток «Випробування і сертифікація 
сільськогосподарських машин і 
обладнання лісового комплексу»

доц. Роговський І.Л.

139.
М еханіко-
технологічний

Т ехнічного  сервісу та  
інж енерного 
м енедж м енту  ім. М .П. 
М ом отенка

Гурток «Методи оцінювання професійної 
діяльності»

доц. Шостак А.В.

140.
М еханіко-
технологічний

Т ранспортних технологій 
та  засобів  у  АПК

Гурток «Транспортні технології» доц. Д ьом ін  О.А.

141. М еханіко-
технологічний

Т ранспортних  технологій  
та  засобів у  АПК

Гурток «Дослідження 
ресурсозбереж ення та екологічності 
транспортної складової АП К»

доц. С ем ененко М .В.

142.
М еханіко-
технологічний

Т ранспортних технологій  
та  засобів у АПК

Г урток «Логістика» доц. С авченко Л.А.

143.
К онструю вання та  
дизайну

Н арисної геометрії, 
ком п’ю тер н о ї граф іки та  
дизайну

Гурток «К ом п’ю терна граф іка та 
твердотільне моделю вання»

проф. Несвідомій В.М .

144.
К онструю вання та  
дизайну

К онструю вання м аш ин і 
обладнання

Гурток «М ехатроніка» доц. Ч овню к Ю.В.

145.
К онструю вання та  
дизайну

К онструю вання маш ин і 
обладнання

Гурток «К онструю вання маш ин»
доц. Рибалко В.М ., 
старш. викл. М атухно Н.В.

146.
Конструю вання та  
дизайну

К онструю вання маш ин і 
обладнання Гурток «Динаміка машин»

проф. Ловейкін В.С., 
проф. Ромасевич Ю.О.

147.
Конструю вання та 
дизайну

К онструю вання маш ин і 
обладнання

Гурток «П ідйом но-транспортні 
механізми»

доц. К оробко М.М.

148.
К онструю вання та  
дизайну Н адійності техніки

Гурток «Н адійність технологічних 
систем»

доц. Н овицький А.В.

149. К онструю вання та  
дизайну Н адійності техніки

Гурток «Сучасні технології 
неруйнівного контролю  та 
прогнозування залиш кового ресурсу 
сільськогосподарської техніки»

доц. Карабиньош  С.С .

150.
К онструю вання та 
дизайну Н адійності техніки

Гурток «С тандартизація в області 
взаєм озам інності та метрології»

доц. М ельник В.І.

151.
К онструю вання та 
дизайну Н адійності техніки

Г урток «Ремонт двигунів 
внутріш нього згорання»

старш. викл. С иволапов В.А.

152. К онструю вання та  
дизайну Н адійності техніки Гурток худож ньої ковки доц. Руж ило З.В.

153.
Інформаційних
технологій К ом п’ю терних наук

Гурток «Сучасні технології 
створення програмних систем  та 
цифрового контенту»

доц. Ткаченко О.М.

154. Інформаційних
технологій К ом п’ю терних наук Гурток з програмування доц. Голуб Б.Л.

155.
Інформаційних
технологій Е коном ічної кібернетики Гурток «Кібертонус» старш. викл. Ш ульга Н.Г.

156.
Інформаційних
технологій

К ом п 'ю терн их  систем  і 
мереж Гурток «Інтернет речей» асист. Блозва А.І.

157.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереження

Е лектроприводу та 
електротехнологій  ім. 
проф. С .П . Бондаренка

Гурток «Електроосвітлення» доц .С торож ук Л.О.

158.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереження

Е лектроприводу та  
електротехнологій  ім. 
проф. С .П . Бондаренка

Гурток «Регульований 
електропривід» доц. Голодний І.М.

159.
ННІ енергетики, 
автоматики і

Е лектричних машин і 
експлуатац ії

Гурток «М атематичне м оделю вання 
електром агн ітних процесів в

проф. Ж ильцов А.В.
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160.
НН1 енергетики, 
автоматики і 
енергозбереж ення

Е лектропостачання ім. 
проф. В .М . С инькова

Гурток «Сучасні проблеми 
електроспоживання АПК» доц. Омельчук А.О.

161.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереж ення

Електропостачання ім. 
проф. В .М . С инькова

Гурток «Енергозберігаю чі технології 
в АПК» проф. Іноземцев Г.Б.

162.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереж ення

Електропостачання ім. 
проф. В .М . С инькова

Г у рто к«В инахідник-електротехн ік» асист. П етренко А.В.

163.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереж ення

Електропостачання ім. 
проф. В .М . С инькова

Гурток «М ікропроцесорні пристрої в 
системах релейного захисту і 
автоматики»

проф. Гребченко М .В.

164.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереж ення

Електропостачання ім. 
проф. В .М . С инькова

Гурток «М атематичні задачі 
енергетики. їх  склад та  сучасний стан 
і підходи»

доц. С крипник А.М.

165.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереж ення

Е лектропостачання ім. 
проф. В .М . С инькова

Гурток «Е лектропостачання 
промислових п ідприєм ств і 
населених пунктів»

доц. С крипник А.М .

166.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереж ення

Е лектропостачання ім. 
проф. В .М . С инькова

Гурток «Е лектрична частина станцій 
і підстанцій . Основи проектування 
РТП та прилеглих до них 
електричних мереж»

доц. С крипник А.М .

167.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереж ення

Т еплоенергетики
Гурток «Енергозберігаючі технології і 
калориметрія»

доц. Василенков В.Є.

168.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереж ення

Теплоенергетики
Гурток «Енергозбереження в тепло 
технологіях»

доц. Шеліманова О.В.

169.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереження

Ф ізики Гурток «Ф ізика в повсякденні» доц. Гум еню к Я.О.

170.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереження

Ф ізики Гурток «Ф ізика та  ж иттєдіяльність» доц. Ільїн П.П.

171.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереж ення

Ф ізики
Гурток «Застосування електронних 
пристроїв для контролю  парам етрів 
якості с/г. продукції»

доц. Булах Г.І.

172.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереж ення

Ф ізики
Гурток «Застосування закон ів  ф ізики 
в системі точного землеробства»

асист. М алю таМ .В .

173.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереж ення

Ф ізики
Гурток «Сучасні уявлення про 
скоротливі системи» доц. Залоїло І.А.

174.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереж ення

Ф ізики Гурток «Оптичні методи дослідж ення 
рослин. Ф луоресценція хлороф ілу» асист. Кож емяко Я В.

175.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереж ення

Ф ізики Гурток «Ф ізичні методи в екології. 
Б іофізика рослин» доц. Годлевська О .О.

176.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереження

А втом атики та 
робототехнічних систем  
ім. акад. 1.1. М артиненка

Гурток «Сучасні методи наукових 
дослідж ень б іотехнічних о б ’єктів»

проф. Л исенко В .П., 
О сипенко В.В.

177.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереження

А втом атики та 
робототехнічних систем  
ім. акад. 1.1. М артиненка

Гурток «АСУ» доц. Реш етю к В.М.

178.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереження

А втом атики та 
робототехнічних систем  
ім. акад. 1.1. М артиненка

Гурток «Електроніката 
мікропроцесорна техніка»

доц. Комарчук Д.С., старш. 
викл. Руденський А.А.

179.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереж ення

А втом атики та 
робототехнічних систем  
ім. акад. 1.1. М артиненка

Гурток «Робототехнічні системи» доц. Болбот І.М.

180.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереж ення

А втом атики та 
робототехнічних систем  
ім. акад. 1.1. М артиненка

Гурток «К омп'ю терна граф іка» доц. О приш ко О.О.

181.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереж ення

А втом атики та 
робототехнічних систем  
ім. акад. 1.1. М артиненка

Гурток «Технічні засоби автоматизації 
та засоби зв’язку»

доц. Цигульов І.Т., Гладкий 
А.М.

182.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереж ення

А втом атики та 
робототехнічних систем  
ім. акад. 1.1. М артиненка

Гурток «К ом п’ю терно-інтегровані 
технології та системи автом атизація 
ТИ в АПК»

доц. Д удник А.О., старш. 
викл. Л ендел Т .І., Грищенко 
В.О.

Ш/



183.
НН1 енергетики, 
автоматики і 
енергозбереж ення

Вищ ої т а  прикладної 
матем атики

Гурток "В ищ а м атематика" доц. Ш остак С.В.

184.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереження

В ищ ої т а  прикладної 
матем атики

Гурток "В ищ а м атематика" доц. П анталієнко Л.А.

185.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереження

В ищ ої т а  прикладної 
м атем атики

Гурток "М атем атика для допитливих" доц. Д ю ж енкова О.Ю .

186.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереження

В ищ ої т а  прикладної 
м атем атики

Гурток "В ищ а та прикладна 
м атематика"

доц. Нещ адим О.М .

187.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереження

В ищ ої т а  прикладної 
м атем атики

Гурток "Горизонти матем атики" доц. О вчар Р.Ф.

188.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереження

В ищ ої т а  прикладної 
м атем атики

Гурток "Д искретна м атем атика" проф. Гнучій Ю .Б.

189.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереж ення

В ищ ої т а  прикладної 
матем атики

Гурток "В ищ а та  прикладна 
математика"

стар т , викл. Стеценко С.В.

190.
ННІ енергетики, 
автоматики і 
енергозбереження

В ищ ої т а  прикладної 
матем атики

Гурток "В исоти математики" асист. К риворот Т.Г.

191. Економічний
Економ іки праці та  
соціального розвитку

Гурток «С оціальний пульс»
доц. Г 'ребеннікова А.А., 
Балан О.Д.

192. Економічний
П ідприєм ництва та  
о р ган ізац ії агробізнесу

Гурток «О рганізатор» доц. Коновал І.А.

193. Економічний Г лобальної економіки
Гурток «Глобалізація та  європейська 
інтеграція»

старш. викл. Богач Л.В.

194. Економічний Г лобальної економіки Гурток «Європейські студії» доц. Гераймович В.Л.
195. Економічний Глобальної економ іки Гурток «Регіоноведення» доц. Н аконечна К.В.

196. Економічний
Е коном іки підприємства 
ім. проф . І.Н. Ром аненка

Гурток «Економіст» доц. Степасю к Л .М .

197. Економічний Банківської справи
Гурток «Розвиток ф інансового ринку 
в Україні»

доц. Костю к В.А.

198. Економічний Банківської справи Гурток «К редитування» доц. К алівош ко О.М.

199. Економічний Банківської справи
Гурток «Банківське обслуговування в 
АПК»

доц. О лійник-Д анн О.О.

200. Економічний Ф інансів Гурток «К луб ф інансового аналітика» доц. Титарчук І.М.
201. Економічний Ф інансів Гурток «Інвестор» доц. С крипник Г.О.

202. Економічний Ф іскальної політики і 
страхування

Гурток «А ктуальні проблеми 
розвитку ф інансових відносин»

доц. Кириченко А.В.

203. Економічний О бліку т а  оподаткування
Гурток «П роблеми методики та 
організації обліку, контролю  та 
аналізу»

доц. Д ерев 'ян ко  С І.

204. Економічний О бліку та  оподаткування
Гурток «Бухгалтерський облік у 
сучасних ум овах господарю вання»

доц. Л итвиненко В.С.

205. Економічний С татистики та 
економ ічного аналізу

Гурток «Застосування сучасних 
методів статистики в аналізі 
діяльності сільськогосподарських 
підприємств»

доц. Чухліб А.В.

206. Економічний Б ірж ової д іяльності і 
торгівлі Гурток «Брокер» доц. Панкратова Л.Л.

207. Економічний В ищ ої м атем атики ім. 
М П . К равчука

Гурток «Сучасні матем атичні теор ії» доц. А ртем чукЛ .М .

208. Аграрного менедж м енту М енедж м енту ім. проф. 
И. С. Завадського

Гурток «Сучасні тенденції розвитку 
менеджменту»

доц. Новак О.В., Артюх Т.О.

209. Аграрного менеджменту
М аркетингу та 
м іж народної торгівлі Гурток «М аркетинг» старш . викл. Четверик О.В.

210. Аграрного менедж менту

А дм ін істративного 
м енедж м енту га 
зовн іш ньоеконом ічної 
д іяльності

Гурток «Основи наукових досліджень в 
агробізнесі»

егарш. викл. Кирилюк Д.О.

211. Аграрного менедж менту Е коном ічної теор ії
Гурток «М акроекономічні аспекти 
економ ічного зростання в Україні»

доц. Коваль О.М.

212. Аграрного менедж м енту
В иробничого та
інвестиційного
м енедж м енту

Гурток «М енедж м ент і сьогодення» доц. Барановська І.В.

213. Ю ридичний Т еорії т а  історії держ ави і 
права

Гурток «К луб юних теоретиків» доц. Качур В.О.



214. Ю ридичний
Т еорії та  історії держави і 
права

Гурток «Історія вчень про держ аву і 
право»

доц.
Гіротосавіцька Л .С.

215. Ю ридичний
М іж народного права та
порівняльного
правознавства

Гурток «Конституційне право» проф Ладиченко В.В., 
асист. Кідалова Н.О.

216. Ю ридичний
М іж народного права та
порівняльного
правознавства

Гурток «Держ авне право зарубіж них 
країн» доц. Головко Л .О .

217. Землевпорядкування Г еодезії та  картограф ії Гурток «Геодезія» асист. Ш евченко О.В.

218. Землевпорядкування Г еодезії та  картограф ії
Гурток «Т опограф о-геодезичні та  
картографічні виш укування в 
землеустрої»

доц. Євсю ков Т.О.

219. Землевпорядкування Г еодезії та  картограф ії Гурток «К артограф ічне моделю вання 
проблем природокористування» проф. Ковальчук І.П.

220. Землевпорядкування Г еодезії т а  картограф ії Гурток «Г еодезичні технології 
лісовпорядкування» доц. Рафальська Л.П.

221. Землевпорядкування
Геоінф орм атики і 
аерокосм ічних 
досл ідж ень Землі

Гурток «ГІС в автоматизації кадастрових 
систем» старш. викл. Кошель А.О.

222. Землевпорядкування
Геоінф орм атики і 
аерокосм ічних 
досл ідж ень Землі

Гурток «ГІС аналітик» Доц. Дроздівський О.П.

223. Землевпорядкування
У правління земельними 
ресурсам и

Гурток «А втом атизовані методи 
виконання геодезичних робіт у 
землеустрої»

доц. Бутенко Є .В ., 
доц. Дорош  О.С.

224. Землевпорядкування Зем левпорядного
проектування

Гурток «П росторовий розвиток та  
інженерна інфраструктура територій»

доц. Кустовська О.В.

225. Землевпорядкування Зем ельного кадастру
Гурток «К адастрово-реєстраційна 
діяльність»

Ст. наук, співроб. Заяць В.М. 
доц. Тихенко О.В.

226. НН1 післядипломної 
освіти

А грарного  консалтингу 
та сервісу Гурток «Дорадник» доц. Кудінова І.П.

227. НН1 післядипломної 
освіти

А грарного консалтингу 
та  сервісу

Гурток «А гротурист» доц. Рибак Л .Х .

228. ННІ післядипломної 
освіти

М енедж м енту 
інноваційної д іяльності

Гурток «Інновінг» проф. В итвицька О.Д., 
доц. В иш нівська Б.В.


