
ЗВІТ 

про діяльність студентського наукового гуртка з програмування 

 за 2016-2017 н.р. 

Назва: гурток з програмування. 

Звітний період: 2016-2017 н.р.  

Наукова спрямованість гуртка: Основною метою діяльності гуртка є втілення наукового 

та творчого потенціалу студентів факультету інформаційних технологій у галузі 

інформаційних технологій, залучення студентів до пошукової діяльності, до проблематики, 

яка виходить за межі навчальних програм дисциплін, що вивчаються. Основними 

показниками ефективності діяльності гуртка є успішність членів гуртка, їх участь у 

наукових заходах (студентських конференціях), написання статей, участь у науково-

дослідницьких роботах, участь в олімпіадах з програмування тощо. 

Заходи, проведені гуртком: 

• Участь в олімпіадах 

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом "Комп'ютерні науки": 

1) Царинник С., 

2) Дорошко Т., 

3) Мазуренко Д. 

І-II етап Всеукраїнської олімпіади з програмування АСМ-ІСРС (Association for 

Computing Machinery / International Collegiate Programming Contest).: 

1) Чубар Л.,  

2) Литовченко В., 

3) Кучеренко Д., 

4) Трохименко В., 

5) Мазуренко Д., 

6) Яременко М., 

7) Новіцька Д., 

8) Олійник В., 

9) Бєлая О., 

10) Асаєвич В., 

11) Хомич Д., 

12) Чонка К., 

13) Саєнко І., 

14) Петлицький А., 

15) Болва Д. 

Міжнародна студентська олімпіада з програмування імені С.А. Лебедєва і В.М. 

Глушкова KPI-OPEN-2017: 

1) Трохименко В., 

2) Мазуренко Д., 

3) Яременко М. 

• Участь студентів у розробці програмних проектів 

«Автоматизована система розподілу навчального навантаження для співробітників 

кафедри ВНЗ» - розробники Глива І.О., Олійник В.М., Бєлая О.О. (консультант – 

Голуб Б.Л.); 



Кількість членів гуртка: 18 студентів спеціальностей «Комп’ютерні науки» та  «Інженерія 

програмного забезпечення». 

Досягнуті результати роботи гуртка. 

Кількість тез, матеріалів доповідей членів гуртка: 13 

1. «Задача пошуку асоціативних правил для визначення частих наборів 

спеціальностей, що обрані абітурієнтом», Голуб Б.Л., Голуб О.О. - Матеріали 

V Міжнародної науково-практичної конференції «Глобальні та регіональні 

проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні» 2017р., с.60  

2. «Applying the «1r-rule» to classify the expert system test parameters for 

new plant varieties», Golub B., Trokhymenko V., Матеріали V Міжнародної 

науково-практичної конференції «Глобальні та регіональні проблеми 

інформатизації в суспільстві і природокористуванні» 2017р., с. 78 

3. «Застосування засобів інтелектуального аналізу даних для 

прогнозування параметрів роботи промислового пташника за допомогою 

використання часових рядів», Голуб Б.Л.,  Плиска Л.Д., Матеріали V 

Міжнародної науково-практичної конференції «Глобальні та регіональні 

проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні» 2017р., с.80 

4. «Метод побудови правил класифікації за допомогою microsoft sql 

server на прикладі аналізу даних господарства з вирощування зернових 

культур», Фелюст А.А., Голуб Б.Л., Матеріали V Міжнародної науково-

практичної конференції «Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в 

суспільстві і природокористуванні» 2017р., с.82  

5. «Формування пошуку асоціативних правил  за допомогою microsoft 

analysis services на прикладі аналізу даних аграрних підприємств 

Ружинського району» Голуб Б. Л., Галушко А. В., Матеріали V Міжнародної 

науково-практичної конференції «Глобальні та регіональні проблеми 

інформатизації в суспільстві і природокористуванні» 2017р., с.85  

6. «Автоматизована система визначення та аналізу показників 

придатності рослин для поширення в Україні» Борисов М.С., Голуб Б.Л. 

Матеріали VII Міжнародної конференції  молодих вчених «Інформаційні 

технології: економіка, техніка, освіта», с.80 

7. «Система аналізу робочих параметрів процесу утримання ВРХ» 

Голуб Б.Л., Бадзюх Ю. М. Матеріали VII Міжнародної конференції  молодих 

вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта», с.87 

8.  «Аналіз предметної області з автоматизації обміну роботи ліфтів» 

Голуб Б.Л., Пасічник В.В. Матеріали VII Міжнародної конференції  молодих 

вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта», с.90 

9. «Розробка інформаційної системи підтримки проведення 

інтелектуальних ігор» Голуб Б.Л., Царинник С.В. Матеріали VII Міжнародної 

конференції  молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, 

освіта», с.91 

10. «Інформаційні технології у вирішенні проблеми аналізу вмісту 

мікотоксинів у сільськогосподарських культурах» Голуб Б.Л., Гудзь О.В. 

Матеріали VII Міжнародної конференції  молодих вчених «Інформаційні 

технології: економіка, техніка, освіта», с.93 



11. «Експертна система управління діяльності поштового відділення» 

Коваленко Д.В., Голуб Б.Л., Матеріали VII Міжнародної конференції  

молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта», с.101 

12. «Інформаційна система документообігу дипломатичної установи»  

Міщук В.П., Голуб Б. Л., Матеріали VII Міжнародної конференції  молодих 

вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта», с.106 

13. «Створення  сховища  даних  для  системи  прийняття  рішень  

сертифікації  сортів  рослин» Трохименко В.Ю., Голуб Б.Л., Матеріали VII 

Міжнародної конференції  молодих вчених «Інформаційні технології: 

економіка, техніка, освіта», с.115 

 

Кількість студентів-учасників гуртка в Міжнародних та Всеукраїнських 

наукових студентських олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт: 17 студентів 

Забезпечення діяльності web-сторінки гуртка (вказати адресу): 

https://nubip.edu.ua/node/27197 
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