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МЕТАЛУРГІЯ (ПІРОМЕТАЛУРГІЯ)
Керівник секції акад. Гасик М.І.
Підсекція «Металургія чавуну»
Керівник проф. Тараканов А.К.
17 травня, 9-00, ауд. 409
1. Вчорашній О.С. (МЕ01-12м) «Вдосконалення режимів завантаження шихтових матеріалів у
доменну піч» (кер. проф. Тараканов А.К.)
2. Боровських В.Ю. (МЕ01-12м) «Аналіз можливостей використання одностадійних процесів
рідкофазного відновлення заліза» (кер. проф. Тараканов А.К.)
3. Баранець М.С. (МЕ01-13) «Оцінка якості коксу та її впливу на ефективність роботи
доменної печі» (кер. проф. Бочка В.В.)
4. Єлгін С.К. (МЕ01-13) «Аналіз ефективності використання хімічної енергії газів у доменній
печі» (кер. проф. Бочка В.В.)
5. Шуригін Р.О. (МЕ01-12м) «Дослідження впливу сумісного подрібнення матеріалів на
показники агломераційного процесу» (кер. доц. Ягольник М.В.)
6. Дикусар О.О. (МЕ01-12с) «Вдосконалення технології агломерації при збільшенні кількості
залізорудного концентрату в шихті» (кер. доц. Ягольник М.В.)
7. Спаська А.А. (МЕ01-12м) «Аналіз шляхів зменшення коливань складу та властивостей
залізорудних компонентів доменної шихти» (кер. доц. Бойко М.М.)
8. Бражанець О.А. (МЕ01-12с) «Проект реконструкції агломераційної фабрики з виключенням
вузла тушіння гарячого звороту» (кер. доц. Ягольник М.В.)
Підсекція „Сталеплавильне виробництво”
Керівник проф. Бойченко Б.М.
17 травня, 11- 00, ауд.402
1. Рубан В.О. (МЕ-02-13) «Дослідження ресурсовитрат при обробці сталі на установці «ківшпіч» (кер. доц. Стоянов О.М.)
2. Черевань В.Д. (МЕ-02-13) «Пути снижения расхода марганецсодержащих ферросплавов»
(рук. доц. Стоянов О.М.)
3. Володько К. Р. (МЕ-02-14) «Энергоемкость - показатель эффективности работы
металлургического комплекса» (рук. доц. Стоянов О.М.)
4. Рижкин А. В.(МЕ-02-12м) «Иследование применения озона в двухконтурной фурме», (кер.
проф. Нізяєв К.Г.)
5. Цибулько В.С. (МЕ-02-12м) «Повышение эффективности процессов окончательного
раскисления кипящей стали в изложнице алюминием»(кер. проф. Нізяєв К.Г.)
6. Гармаш Б.В. (МЕ-02-14) «До питання щодо вмісту водню в безперервнолитих
флокеночутливих сталях» (кер. проф. Бойченко Б.М.)
7. Неборачко А. В. (МЕ-02-13) «Вплив режимів продувки сталі аргоном в «Ковші-печі» на
технологічні показники вторинної металургії» (кер. проф. Бойченко Б.М.)
8. Мажура Д. В. (МЕ-02-13) «Влияние расхода аргона на концентрацию растворенных газов в
стали для условий МЗ «Днепросталь»» (кер. доц. Мамешин В.С.)
9. Андрюхін Р.П. (МЕ-02-13) "Аналіз впливу технологічних параметрів киснево-конвертерної
плавки на окисленість металу для умов пат «ЄВРАЗ- ДМЗ»" (кер. доц. Молчанов Л.С.)
10. Шеремета Н.А. (МЕ-02-13) "Аналіз впливу конструктивних та технологічних параметрів
кисневих конверторів на процес десульфурації та дефосфорації" (кер. доц. Молчанов Л.С.)
11. Сафонов А.А. (МЕ-02-13) "Аналіз впливу вмісту сірки чавуну на основні показники
киснево-конвертерної плавки для умов ПАТ «ЄВРАЗ-ДМЗ»" (кер. доц. Журавльова С.В.)
12. Костогриз А. С.(МЕ-02-12с) "Розробка енергозберігаючої технології безперервного
розливання та позапічної обробки низьковуглецевої сталі для розширення марочного

сортаменту конвертерного цеху ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат""(кер. доц.
Герасименко В. Г.)
13. Сердюк В. Г. (МЕ-02-12с) «Шляхи підвищення структурної однорідності безперервно
литих заготовок для одержання сортового прокату на ділянці "ківш-піч" – проміжний ківш –
МБЛЗ»» (кер. доц. Герасименко В. Г.)
Підсекція «Електрометалургія сталі і феросплавів»
Керівник акад. Гасик М.І.
17 травня , 10-00, ауд. 311
1.
Юхно А. (МЕ-04-12м) «Особенности силикотермического восстановления марганца
при получении среднеуглеродистого ферромарганца» (руководитель – проф. Гладких В.А.)
2.
Репешко О. (МЕ-04-13) «Использование техногенных отходов ферросплавного
производства при выплавке марганцевых ферросплавов» (руководитель ас. Рубан А.В.)
3.
Барабаш С. (МЕ04–13) «Особенности обезуглероживания высокохромистого расплава»
(руководитель доц. Головачов А.М.)
4.
Авакян Р. (МЕ04–12м) «Розробка ресурсозберігаючої технології десульфурації
електросталі колісного сортаменту в агрегатах позапічної обробки на основі математичного
моделювання» (кер. доц. Жаданос О.В.)
5.
Ярошенко В. (МЕ04-12м) «Термодинамическое моделирование процесса удаления
водорода при ковшевом вакуумировании» (руководитель доц. Жаданос А.В.)
6.
Кириченко Э. (МЕ04-12с) «Разработка технологии выплавки ферросиликомарганца с
применением марганцевого магнезиального агломерата» (руководитель доц. Деревянко И.В.)
7. Чуприна В.І. (ІІФН) «Вибір та обґрунтування технології грануляції флюсу» (кер. доц.
Водін І.Й.)
Підсекція «Металургія кольорових металів»
Керівник зав. ПЛНМП Поляков Г.А.
16 травня, 10-00, ауд.1 ПЛНМП
1. Ильенко М.В. (МЕ06-12м) "Анализ современных и перспективных способов производства
ванадия с целью усовершенствования технологии его производства" (рук. проф. Трегубенко
Г.Н.).
2. Золототрубов А.Д. (МЕ06-12м)
"Усовершенствование технологии производства
алюминиевых сплавов из вторичного сырья" (руководитель проф. Трегубенко Г.Н.).
3. Малий П.С. (МЕ06-12с) "Вдосконалення технології виробництва діоксиду цирконію"
(керівник проф. Трегубенко Г.М.)
4. Фаль Є.В.(МЕ06-13) "Вдосконалення технології виробництва титану магнієтермічним"
способом (керівник проф. Трегубенко Г.М.)
5. Бобришов О.А.(МЕ06-12с) "Аналіз сучасних і перспективних способів отримання титану"
(керівник проф. Трегубенко Г.М.).
6. Халус С.В. (МЕ06-12м) "Дослідження фізико-хімічних закономірностей взаємодії газів з
магнієвими
сплавами
при
їх
виробництві"
(керівник
проф. Трегубенко Г.М.)
7. Кирилах В.И. (МЕ06-13) "Анализ современных и перспективных способов производства
глинозема с целью усовершенствования технологии его производства" (руководитель проф.
Трегубенко Г.Н.).
8. Веремеенко А.А. (МЕ06-12м)
"Разработка технологии карботермического процеса
получения сплава свинец кальций" (рук. проф. Игнатьев В.С.).
9. Ярошенко Я.А. (МЕ06-12м) "Повышение эффективности медеплавильного производства
путем рециклинга и вовлечения низкосортного медного сырья" (руководитель доц. Бубликов
Ю.А.)
10.Заика В.В. (МЕ06-12м) "Совершенствование технологии выплавки високопроцентного
ферротитана из вторичного сырья" (рук. проф. Игнатьев В.С.)

11.Охрименко А.А. (МЕ06-12м) "Технология производства свинцовых сплавов из
низкосортного вторичного сырья" (руководитель доц. Бубликов Ю.А.)
12. Малявин И.С. (МЕ06-12м)
"Анализ технологических особенностей процессов
производства рафинированной меди путем электролиза" (руководитель доц. Бубликов Ю.А.)
13.Москаленко Д.А. (МЕ06-13)
"Технология разделения циркония и гафния
гидрометаллургическим методом" (руководитель ст. преп. Поляков Г.А.)
14.Чуба Р.С. (МЕ906-11) "Исследования и технологические особенности процесса получения
титановых слитков" (руководитель ст. преп. Поляков Г.А.)
15.Ріжко О. Ю. (ЗДІА) "Термодинамічний аналіз процесів переробки акумуляторного брухту у
роторних печах" (керівник ас. Підгорний С.М.)
16.Бородай Д.В. (ЗДІА) "Порівняльний аналіз методів виробництва і розробка технології
карбідотерміческій процесу отримання сплавів свинець-кальцій" (керівник ас. Підгорний
С.М.)
17. Куевда М.М. ( ЗДІА) "Технологические особенности процессов получения ферроникеля из
вторичного сырья" (руководитель ас. Подгорный С.Н.)
Підсекція «Теорія металургійних процесів і хімія»
Керівник проф. Камкіна Л.В.
17 травня, 13-30, ауд. 438.
1. Дробот В.Ю. (МЕ03-12) «Вплив неметалевих включень на властивості високовуглецевої
електросталі» (кер. проф. Камкіна Л.В.)
2. Масалов В.С., Назаренко Р.А (МЕ03-13). «Обоснование технологических решений по
минимизации содержания вредных примесей на основных этапах сквозной технологии
получения особонизкоуглеродистой стали» (рук. доц. Мешалкин А.П.)
3. Папуша Е.Г. (МЕ03-13) «Обоснование рациональных способов подготовки и применения
техногенных материалов в сталеплавильном производстве» (рук. доц. Мешалкин А.П.)
4. Бараник О.М.(МЕ03-12) «Використання газового вугілля у відновлювальних процесах чорної
металургії» (кер. доц. Колбін М.О.)
5. Бондарь В.В. (МЕ03-13) «Аналіз залежності продуктивності шахтного агрегату від
пористості залізорудних окатишів» (кер. доц. Колбін М.О.)
6. Морковкін А. С. (МЕ03-13) «Забезпечення високої відновлювальної здатності залізорудних
окатишів зварююванням типу пористості» (кер. доц. Колбін М.О.)
7. Седньова Г.Ю. (МЕ03-13) «Вплив параметрів виробництва агломерату на його
відновлюваність» (кер. доц. Колбін М.О.)
8. Горделюк А.М. (МЕ03-14) «Термодинамические закономерности образования
Fe-Cr
карбидов при низкотемпературном восстановлении хрома» (рук. доц. Гришин А.М.)
9. Бухтій А. В. (МЕ03-13) «Особливості позапічної обробки високовуглецевої електросталі» (кер.
ас. Безшкуренко О.Г.)
10. Ручка Р. С. (МЕ03-13) «Оцінка зв'язку хімічного складу неметалевих включень на умови
розливання високовуглецевої електросталі» (кер. ас. Безшкуренко О.Г.)
11. Дворковой О.И., Ефимов В. А. (МЕ18-14) «Расчет гидравлического уклона и критической
скорости гидротранспортирования твердых материалов в вертикальных полиэтиленовых
трубопроводах» (рук. доцент Никифорова Н.А.)
12. Сиробаба В.В. (МЕ03-13) «Исследование использования мелкодисперсных концентратов при
производстве марганцевого агломерата» (рук. доцент Бабенко А.В.)
13. Скаморін О.А. (ME03-13) «Термодинамічний аналіз поведінки бору у високолегованих сталях
14Х17Н2» (кер. доц. Надточій А.А.)
14.
Денисенко А.А. (МЕ03-13) «Можливість економії розкислювачів і легуючих добавок
при виробництві високовуглецевої сталі» (кер. доц. Надточій А.А.)
15. Пасічник А.Р. (МЕ03-12) «Термодинамічний розрахунок рівноваги системи метал-шлак при
конвертерному отриманні середньовуглецевого феромарганцю» (кер. доц. Надточій А.А.)

16. Котівець М.В.(ХТ01-14) «Моделювання процесу вилуговування германію із золи уносу від
спалення енергетичного вугілля» (кер. ст. викладач Великонська. Н.М.)
17. Варіцев А.О, Зикін Є.С. (МЕ18-14) «Кореляційно-регресійний аналіз впливу хімічного складу
сталі марки С82D на появу мартенситної структури» (кер. доц. Ісаєва Л.Є.)
18. Мищенко М. Ю., Назаренко Р.А. (МЕ03-13) «Комплексонометрическое определение железа и
титана методом фотометрического титрования» (кер. ст. викл. Колодяжна Л.Ю.)
19. Чопяк Т.А., Масалов В.С. (МЕ03-13) «Образование нитридных фаз в железных сплавах,
содержащих Титан» (кер. ст. викл. Колодяжна Л.Ю.)
Підсекція «Ливарне виробництво»
Керівник проф. Хричиков В.Є.
17 травня, 11-00, ауд. А-515
1. Юрченко Ю.О., (МЛ04-12-м) «Комплексне модифікування чавунних розплавів» (кар. проф.
Іванова Л.Х.)
2. Нестерук С.В. (МЛ04-12-м) «Исследование структуры модифицированных хромистых
чугунов» (кер. проф. Іванова Л.Х.)
3. Мартынюк А.М. (МЛ04-12-м) «Розробка способу обробки рідкого чавуну» (кер. проф.
Іванова Л.Х.)
4. Ніколаєнко О.А. (МЛ01-13) «Вибір способу виготовлення куль» (кер. проф. Іванова Л.Х.)
5. Терехін І.В. (МЛ01-13) «Розробка способу лиття прокатних валків» (кер. проф. Іванова
Л.Х.)
6. Зинич І.О., Оберемок О.В. (МЛ04-13) «Розробка нового складу протипригарного покриття
на водній основі для лиття чавунних виливок» (кер. Осипенко І.О.)
7. Майор Б.М., (МЛ03-13) «Дослідження твердіння прокатних валків з високоміцного чавуну»
(кер. ас. Білий О.П.)
8. Кравець Д.В. (МЛ06-13) «Теплофізичні процеси регулювання тепловідведення при
затвердінні чавунних прокатних валків» (кер. ас. Білий О.П.)
9. Мамедова Р.А. (МЛ04-13) «Дослідження впливу поверхнево-активних речовин на
технологічні властивості» (кер. Осипенко І.О.)
10. Казмірчук Д.В. (МЛ-01-12-м) «Аналіз впливу таблетованих препаратів, що містять сірку,
на фізико-механічні властивості виливків з алюмінієвих сплавів» (кер. доц. Доценко Ю.В.)
11. Столяр О.О. (МЛ-03-12-с) «Аналіз ефективності комплексних заходів з підвищення якості
виливків зі сталі 110г13л » (кер. доц. Доценко Ю.В.)
12. Усенко І.А. (МЛ-01-12-м) «Аналіз ефективності використання тугоплавких модифікаторів
для алюмінієвих ливарних сплавів» (кер. доц. Доценко Ю.В.)
13. Гладун В.О. (МЛ-05-12-с) «Розвиток технології пізнього внутрішньоформенного
модифікування чавунних валків» (кер. доц. Шапран Л.О.)
14. Долгова Т.С. (МЛ-04-12-с) «Удосконалення технологічного процесу плавлення чавуну в
індукційній тигельній печі втг-10-22-бо-в ухл4 (кер. доц. Хитько О.Ю.)
15. Воробйов М.Б. (МЛ901-11) «Дослідження технологічних властивостей піщанобентонітових сумішей» (кер. проф. Селівьорстов В.Ю.)
16. Лєухін Є.О. (МЛ03-12) «Аналіз технологічноі ефективності пов’язників для cold-box-amin
процесу» (кер. проф. Селівьорстов В.Ю.)
17. Танченко О.А. (МЛ901-11) «Особливості вибору газоутворюючої речовини для надливу
понадатмосферного тиску сталевого виливка» (кер. проф. Селівьорстов В.Ю.)
Підсекція «Покриття, композиційні матеріали та захист металів»
Керівник проф. Пінчук С.Й.
17 травня, 11-30, ауд. 207
1. Чайковський О.В. (МВ-04-12м) «Дослідження впливу вуглецевих нанотрубок на
властивості спечених мідних композитів» (кер. проф. Рослик І.Г.).
2. Дробидько Т.О. (МВ-04-12м) «Розробка технології виробництва спечених
композиційних виробів на основі системи Al-C» (кер. доц. Внуков О.О.).

3. Андрейко О.В. (МВ-04-12с) «Визначення впливу режимів виробництва на
властивості спечених електроконтактів на основі міді» (кер. доц. Внуков О.О.).
4. Чепак А.Г. (МВ-04-12с) «Матеріальний баланс дільниці з виробництва фрикційних
дисків на основі міді» (кер. доц. Ковзік А.М.)
5. Пугач Т.В. (МВ-04-12с) «Дослідження впливу режимів виробництва на властивості
спеченої оксидної кераміки» (кер. доц. Внуков О.О.).
6. Чуприна С.А. (МВ-904-11с) «Особливості технологічного процесу одержання
спечених конструкційних виробів на основі заліза» (кер. ас. Кушнір Ю.О.).
7. Рувинська О.Ю. (МЕ-10-12с) «Дослідження захисної здатності консервантів в умовах
прокатного цеху №2 ВАТ «Дніпроспецсталь» (кер. доц. Внуков О.О.).
8. Варфоломеєв М.Ю. (МЕ-10-14) «Вплив умов охолодження на кількість, структуру та
фазовий склад оксидів заліза на поверхні прокату» (кер. ас. Амбражей М.Ю., ст. викл.
Кимстач Т.В.).
9. Романець Р.Л. (МЕ-10-13) «Вибір ефективних пасиваторів для міжопераційного
захисту труб» (кер. доц. Ковзік А.М.).
МЕХАНІЧНА ОБРОБКА

Керівник секції проф. Фролов Я. В.
Підсекція "Обробка металів тиском"
Керівник проф. Фролов Я. В.
16 травня, 10-00, ауд. A-402
1.
Лагута Т. С. (МЕ07-12м) «Дослідження процесу прямого гарячого пресування
довгомірних профілів із високоміцного алюмінієвого сплаву» (кер. доц. Андреєв В. В.)
2.
Романова А. Д. (МЕ07-12м) «Дослідження формозміни металу в осередку деформації
при прокатці труб на довгій оправці, яка переміщується із заданою швидкістю» (кер. доц.
Панюшкін М. Є.)
3.
Бондар В. В. (МЕ07-12м) «Дослідження формозміни металу в осередку деформації при
прокатці труб на короткій оправці» (кер. доц. Панюшкін М. Є.)
4.
Міщенко І. Г. (МЕ08-13) «Вплив умов деформації на енергосилові параметри прокатки
труб в короткооправочних станах» (кер. доц. Дрожжа П. В.)
5.
Петренко М. О. (МЕ07-12м) «Моделювання процесу гвинтової розкатки труб в
тривалковому розкатному стані аселя в програмі QForm» (кер. доц. Дрожжа П. В., доц.
Самсоненко А. А.)
6.
Тополов Є. О. (МЕ07-12м) «Дослідження впливу кута подачі валків на енергосилові і
швидкісні параметри прошивки» (кер. доц. Дрожжа П. В.)
7.
Корольов М. С. (МЕ07-12м) «Теоретичні та експериментальні дослідження впливу
операцій вільного кування на формозміну зразків з деформуючого чавуну» (кер. доц.
Ашкелянець А. В.)
8.
Кисельов В. С. (МЕ07-12м) «Дослідження впливу операції вільного кування на
формозміну зразків зі сплавів на основі алюмінію з питомою міцністю більше 120 м2/с2» (кер.
доц. Ашкелянець А. В.)
9.
Сиваш В. І. (МЕ07-12м) «Дослідження впливу температури деформації на зчеплення
шарів при прокатці тришарових композицій зі сплавів магнію, плакованих алюмінієм» (кер.
доц. Коноводов Д. В.)
10.
Дзюба Ю. В. (МЕ07-12м) «Дослідження формозміни металу в осередку деформації при
прокатці труб на довгій оправці, що вільно переміщується» (кер. доц. Панюшкін М. Є.)
11.
Похвалітий О. І. (МЕ07-12м) «Дослідження нерівномірної деформації при бічному
багатоканальному пресуванні» (кер. проф. Фролов Я. В.)
Підсекція «Термічна обробка металів
Керівник проф. Дейнеко Л.М.

17 травня, 10-00, ауд226
1. Половинка О.В. (МВ05-11-м) "Дослідження структури та властивостей металу зварного
з,єднання резервуара для зберігання скраплених газів"( кер. проф. Дейнеко Л.М.)
2. Бабиян С.С. (МВ05-13-2) "Использование различных видов изотермических закалок при
изготовлении износостойкого ударного и режущего инструмента" (рук. Дейнеко Л.Н. ,
Клюшник Ю.А.)
3. Маєвський О.М. (МВ05-13-2) "Принципи легування сірководневостійких труб нафтового
сортаменту" (кер доц. Чмельова В.С).
4. Катан А. В. (МВ05-13-2) "Повышение износостойкости инструмента для перфорации
стальных листовых полуфабрикатов" (рук. доц. Чмелева В.С.)
5. Кривчик Л.І., (МВ05-11-м)
"Удосконалення технології термічної обробки
голки
трубопрофільного пресу" (кер. проф. Хохлова Т.С., провід. фахівець Невесенко Ю.А. )
6. Кузнєцов Д.О (МВ05-12с) "Термічна обробка різальних дисків пил гарячого
Різання прокату" ( кер. доц. Клюшник Ю.О.)
7. Бабіян С.С. (МВ05-13-2) "Еволюція розвитку сталей для металевих конструкцій"
(кер. доц. Клюшник Ю.О.)
8. Монах О.О. (МВ05-12с) "Технологія термічної обробки кранових коліс зі сталі 65Г" (кер.
доц. Перчун Г.І.)
9. Монах О.О. (МВ05-12с) "Технология производства державки тангенциальных поворотных
резцов из стали 35ХГСА" (рук. доц. Перчун Г.И.)
10. Зайц В.А. (МВ05-12с ) "Высококремнистые алюминиевые сплавы для производства поршней
дизельных двигателей" (рук. доц. Романова Н.С.)
11. Табанюхов В.В.(МВ05-13-1) "Особенности структуры и свойств твердого сплава ВК6 М"
(рук. доц. Романова Н.С.)
12. Дейнега М.С. (МВ05-13-1) "Дослiдження впливу пластичної деформацiї на тонку
структуру мартенситно-старіючої сталi Н20М2Т2Б" (кер. ст. викл. Зайцева Т.О.)
13. Товкач К.Ю. (МВ05-13-1) "Влияние состава, термической обработки и пластической
деформации на структуру и свойства высокопрочных мартенситно-стареющих сталей" (рук.
ст. преп. Зайцева Т.А.)
14. Афанасенко А.И. (МВ05-12с) "Пути повышения эксплуатационной стойкости и
надежности железнодорожных крестовин (обзор)" (рук. ст. преп. Зайцева Т.А.)
15. Швед А.В. (МВ05-12с) "Удосконалення технології виготовлення бурильних штанг в
умовах КП КРІВБАСРУДЕНЕРГОПРОМ" (кер. ст. викл. Кокашинська Г.В)
16. Грицуля О.В. (МВ05-13-2) "Удосконалення технології термічного зміцнення
штампозварних з’єднувальних деталей нафтогазопроводів на рівень міцності К60 (Х70) і
вище" (кер. ст. викл. Кімстач Т.В., ас. Амбражей М.Ю.)
17. Пуховой В.В. (МВ05-12с) "Аналіз механізму формування структур процесів свс, та
деформації зі зміцнюючою керамічною фазою для виготовлення рам ходової частини
гусеничних машин" (кер. ас.Ушаков Ю.М., ст. викл. Кокашинська Г.В.)
18. Довженок В.В. (МВ05-12с) "Аналіз структури та властивостей сталі 4Х5МФ1С
для поковок спецпризначення" (кер. асс Ушаков Ю.М., ст. викл. Карпова Т.П.)
19. Варфоломеев М.Ю. (МЕ10-14) "Влияние условий охлаждения на количество, структуру и
фазовый состав оксидов железа на поверхности проката"(рук. асс. Амбражей М. Ю., ст. преп.
Кимстач Т.В.)
20. Шаповал П. А. (МВ05-12с) "Влияние условий ускоренного охлаждения катанки на
характер удаления окалины при производстве проволоки" (рук. ст. преп. Кокашинская Г. В.,
асс. Амбражей М.Ю.)
Підсекція «Технологічне проектування»
Керівник проф. Балакін В.Ф.
17 травня , 10-00, ауд. 278

1.
Скворцова А.Р. (МЕ09-13) «Аналіз технології виробництва холоднодеформованих труб
на станах ХПТ» (кер. доц. Соловйова І.А.).
2.
Алпаєв Є.М. (МЕ09-13) «Розробка програмного забезпечення технології виробництва
холоднодеформованих труб на станах ХПТР» (кер. доц. Соловйова І.А.).
3.
Ніколаєнко М.А.(МЕ09-13) «Розробка програмного забезпечення технології
виробництва холоднодеформованих труб оправковим волочінням» (кер. доц. Соловйова І.А.).
4.
Вєєвнік М.В. (МЕ09-13) «Аналіз технології виробництва труб на ТПА з пілігримовим
станом» (кер. ст. викл. Николаенко Ю.М.).
5.
Марченко Ф.В. (МЕ09-13) «Аналіз технології виробництва труб на агрегатах з
трьохвалковим розкатним станом» (кер. ст. викл. Николаенко Ю.М.).
6.
Величко С.Б. (МЕ09-13) «Аналіз технології виробництва термічно зміцненої арматури
на безперервному прокатному стан» (кер. доц. Алпаєв М.Є.).
7.
Казарін В.А. (МЕ09-13) «Аналіз технології ливарно-прокатного комплексу для
виробництва рулонного прокату» (кер. доц. Алпаєв М.Є.).
8.
Коваль О.С. (МЕ09-12с) «Шляхи вдосконалення технології виробництва обсадних труб
на ТПА-140» (кер. ас. Білан К.С.).
9.
Комаров Є.В. (МЕ09-13) «Сучасні технології холодної прокатки труб» (кер. проф.
Балакін В.Ф.).
10.
Симоненко О.В. (МЕ09-12м) «Технологія виробництва порожніх осей на ТПА 200
«Інтерпайп НТЗ»» (кер. проф. Балакін В.Ф.).
11.
Негматов С.В. (МЕ09-12м) «Технологія виробництва труб для нафтової промисловості
в умовах «Інтерпайп НТЗ»» (кер. проф. Балакін В.Ф.).
12.
Яценко Е.В. (МЕ09-12м) «Технологія виробництва порожніх осей на ТПА 5-12″ з
пілігрімовим станом» (кер. проф. Балакін В.Ф.).
13.
Солов`янов Я. А. (МЕ09-12м) «Технологія виробництва холоднодеформованих труб на
станах ХПТ з метою підвищення їх точності» (кер. проф. Балакін В.Ф.).
14.
Мирошниченко Д.С. (МЕ09-12м) «Дослідження технології прокатки кутових профілів»
(кер. доц. Алпаєв М.Є.).
15.
Єфіменко Б. Ю. (МЕ09-12м) «Дослідження процесів кристалізації в ливарно прокатних
агрегатах при виробництві сортового прокату» (кер. доц. Алпаєв М.Є.).

МАШИНОБУДУВАННЯ
Керівник секції проф. Білодіденко С.В.
Підсекція «Машинобудування та металургійне обладнання»
Керівник проф. Білодіденко С.В.
17 травня, 11-00, ауд М222
1. Бобришов С.В. (МБ 901-10м) "Підвищення ефективності подріблення на барабаному млині
МШ-2,55х1,45" (кер. проф. Білодіденко).
2. Балашов В.Р. (МБ 901-10м) "Дослідження ризику експлуатації системи подачі дуття в
конвертор" (кер. проф. Білодіденко).
3. Збаражський С.Г. (МБ 901-11м) "Проект устрою для подавання заготовки в робочу кліть стану
ХПТ" ( кер. доц. Толстіков Г.І.)
4. Сохач К.В. (МБ 901-11м) "Удосконалення режимів роботи гідромеханічних систем пресів
колесопрокатного виробництва" (кер. доц. Мазур І.А.)
5. Фільчаков В.Є. (МБ 01-11м) Дослідження режимів роботи гідромеханічних систем пресів
трубопрокатного виробництва (кер. доц. Мазур І.А.)
6. Деркач. Є.М. (МБ 901-10м) "Порівняльний аналіз надійності та удосконалення елементів 3-х
конусного та безконусного завантажувальногих устроїв домених печей" (кер. доц. Гриневич В.І.).

7. Осипов Д.С. (МБ-01-11м) "Дослідження витрат на технічне обслуговування і ремонт
устаткування доменого цеху" (кер. проф. Білодіденко).
8. Бровченко О.А. (МБ-901-11м) "Дослідження надійності ножиць дрібносортового стану" (кер.
доц. Маліч М.Г.)
9. Колабський І.О. (МБ-01-11м) "Вдосконалення режимів роботи та вузлів роторної дробарки з
метою зменшення енерговитрат" (кер. доц. Маліч М.Г.)
10. Раєв Д.Ю. (МБ-01-11м) "Дослідження функції готовності обладнання трубопрокатного
агрегату 30-102" (кер. проф. Єрмократьєв В.О.)
11. Маранди Р.О. (МБ-901-11) "Проект модернізації приводу правильних роликів
сортоправильної машини 8х630 енерговитрат" (кер. доц. Махницький І.Г.)
Підсекція « Колісні та гусеничні транспортні засоби»
Керівник проф. Назарець В.С.
16-17 травня, 9-00, ауд. Н-224
1. Бабінський Д.С. (МБ02-12м) «Дослідження умов експлуатації та технічного обслуговування
автомобілів закордонного виробництва в Україні.» (кер. ст. викл. Сидоренко В.К.)
2. Ращик А.В. (МБ02-13) «Проблеми та тенденції утилізації та повторного використання
транспортних засобів та експлуатаційних матеріалів» (кер. ст. викл. Сидоренко В.К.)
3. Кузьмін Р.Ю. (МБ02-12м) «Дослідження методів і засобів діагностування рухомого складу»
(кер. ст. викл. Сидоренко В.К.)
4. Бєлєцька В.І. (МБ02-13) «Дослідження використання вторинних ресурсів при експлуатації
та виробництві автомобілів» (кер. ст. викл. Сидоренко В.К.)
5. Мошура В.А. (МБ02-13) «Обґрунтування заходів забезпечення чистоти агрегатів
гідравлічної системи автомобіля при їх ремонті» (кер. доц. Мельянцов П.Т.)
6. Кожемяко Н.Ю. (МБ02-12м) «Дослідження впливу технічного стану деталей розподільчатих
механізмів аксіально-поршневих гідромашин на об’ємні втрати робочої рідини» (кер. доц.
Мельянцов П.Т.)
7. Хвостов Р.Ю. (МБ02-12м) «Вплив технічного стану робочої рідини на надійність агрегатів
гідравлічної системи трактора» (кер. доц. Мельянцов П.Т.)
8. Задорожній В.С. (МБ02-12м) «Підвищення довговічності циліндрів двигунів внутрішнього
згоряння» (кер. ст. викл. Лосіков О.М.)
9. Куріпка О.В. (МБ02-13) «Шорсткість поверхні після електроіскрового легування» (кер.
проф. Назарець В.С.)
10. Бєлєцька В.І. (МБ02-13) «Метод електроіскрового легування металевих поверхонь» (кер.
проф. Назарець В.С.)
11. Столпнік К.Ю. (МБ02-12м) «Електроіскрова обробка листопрокатних валків» (кер. ст.
викл. Шифрін В.С.)
12.Вепренцев П.В. (МБ02-12м) «Дифузія вуглецю при електроіскровій обробці сплавів заліза»
( кер. проф. Назарець В.С.)
13.Кудрик С.А. (МБ02-12м) «Аналіз конструкцій карданних передач та пропозиції що до
можливої модернізації» (кер. доц. Маліч М.Г.)
Підсекція «Прикладна механіка»
Керівник проф. Добров І.В.
16 травня, 13-00, ауд. М517
1. Тесля В.К. (АВ01-13-1), Гавриленко С.С. (АВ01-13-1), Татарников А.Ю. (ИМ01-14), Замура
М.В. (МБ02-14-1) «Исследование процессов трения скольжения при качении цилиндра по
наклонной плоскости» (рук. проф. Добров И.В., доц. Зинченко М.Д., доц. Семичев А.В.).
2. Гетьман Е.В. (ЭК01-13), Сидоренко Е.М. (МБ02-14), Билиба А.С. (ИМ901-13), Манко В.В.
(ИМ901-13) «Экспериментальные исследования законов сухого трения при скольжении
твердых тел с плоской поверхностью контакта по наклонной плоскости» (рук.
проф. Добров И.В., асс. Коптилый А.В.).

3. Березін О.О. (АП01-15) «Дослідження кулісного механізму зниження осьових сил на станах
холодної пільгерної прокатки труб» (кер. доц. Сьомічев А.В.).
4. Асєєв В.Д. (МБ01-13-2) «Геометричний синтез і кінетостатичний аналіз зрівноваженого
дезаксіального кривошипно-повзунного механізму закривання воріт для прорізів великої
площі» (кер. доц. Погребняк Р.П.).
5. Калугін Е.М. (МБ01-14-2) «Розрахунок і моделювання несучих металоконструкцій
складових однотрубних аркових ангарів» (кер. доц. Погребняк Р.П.).
6. Голуб А.А. (МБ-02-15) «Промышленные испытания фрикционного захвата» (рук. доц.
Похилько Л.К., cт. преп. Рубан В.Н.).
7. Пундык К.Р. (ИМ01-15-1) «О рациональном конструировании фрикционных захватов для
стальных листов» (рук. доц. Похилько Л.К.).
8. Матлахов А.М. (ИМ01-15-1), Голуб А.А. (МБ-02-15) «Решение задач уравновешивания сил
инерции КШМ стана холодного пильгерования» (рук. доц. Вышинский В.Т.).
9. Диулин К.О. (МБ01-14-1) «Динамические нагрузки в механизмах подъема груза мостовых
кранов» (рук. ст. преп. Василенко В.Н.).
10. Макаренко Я.Е. (МБ01-14-1) «Анализ конструкций механизмов передвижения мостов и
тележек мостовых кранов» (рук. ст. преп. Василенко В.Н.).
11. Лабзаков Д.В. (МБ01-14-1) «Влияние качества настройки фасонных фрез на качество
обработанной поверхности» (рук. ст. преп. Рубан В.Н.).
12. Федоров І.В. (МБ02-13) «Дослідження впливу залізооксидних наповнювачів на
зносостійкість покриттів» (кер. ас. Коптілий О.В.).

Підсекція « Теоретична механіка та опір матеріалів»
Керівник проф. Ахундов В.М.
17-18 травня ., 14-00, ауд. М405
1. Литвиненко К.Е. (МБ01-15) «Обробка металів крученням під високим тиском» ( кер. проф.
Ахундов В.М.)
2. Пундик К.Р. (ІМ01-15-1) «Накопичення кінетичної енергії еластичними циліндрами при
різних схемах армування» ( кер. проф. Ахундов В.М.)
3. Кошта С.Ф. (ІМ01-15-1) «Кручення однорідного циліндра при кінцевих деформаціях» ( кер.
проф. Ахундов В.М.)
4. Голуб А.О. (МБ02-15) «Пружні властивості наноутворень» ( кер. проф. Ахундов В.М.)
5. Науменко Б.Ю. (МЕ-13-15) «Властивості і спосіб одержання поліуретанових волокон» (кер.
доц. Наумова І.Ю.)
6. Еконго О.М. (МЕ-02-15) «Властивості і спосіб одержання поліуретанового каучуку» (кер.
доц. Наумова І.Ю.)
7. Охотніков А.Г. (МЕ-06-15) «Властивості та застосування пінополіуретану» (кер. доц.
Наумова І.Ю.)
8. Левченко М.А. (МЕ-04-15) «Застосування і спосіб одержання жорстких і еластичних
поліуретанових спінених матеріалів» (кер. доц. Наумова І.Ю.)
9. Кривицький Є.П. (АП01-15) «Технологія металокаркасних швидкомонтованих будівель»
(кер. доц. Каряченко Н.В.)
10. Пустовий Є.М. (МБ01-13) «Дослідження кінетики руху по криволінійній траєкторії
спуску водяної горки з оцінкою безпеки користувача» (кер. доц. Зданевич С.В.)
11. Пустовий Є.М. (МБ01-13), Семенюк Я.О. (МБ901-14-3Т) «Дослідження міцності
ніпельного з'єднання електроду дугової сталеплавильної печі» (кер. доц. Зданевич С.В.)

12. Пундык К.Р. (ТМ-01-15), Матлахов (а.м. тм-01-15) «Дослідження автоколивання
інструменту при обробці металів різанням» (кер. Рахманов С.Р.)
ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА
Керівник секції доц. Гришин В.С.
16 травня, 13-00, М713
1.
Щербина Е.И. (ИМ-01-12м) «Моделирование износа беговой дорожки подшипника
качения при его работе в режиме качательного движения» (рук. асс. Родионов Н.А.)
2.
Трунов Ю.Н. (ИМ-01-12м) «Зняття залишкових напруг при зварці труб методом
вібростабілізуючої обробки заготівки» (рук. доц. Криворучко А.М..)
3.
Бородин С.С., Христиченко Е.Н. (ИМ-01-13) «Исследование резонансних частот
колебаний при тонком точении вала переключения станка 16К20» (рук. асс. Карабут В.Н., асс.
Родионов Н.А.)
4.
Вороніщева К.А. (ИМ-01-14) «Взаємозв’язок між гібридними параметрами шорсткості»
(рук. ас. Абрамов С.О.)
5.
Глущенко А.Е., Яйчук А.А. (ИМ-01-13) «Проведение экспериментальных исследований
по активации поверхностей гидроцилиндров перед нанесением покрытия» (рук. доц. Гришин
В.С.)
6.
Есаулова Ю.Р. (ИМ-01-13) «Восстановление оправок станов ХПТ электроэрозионным
методом» (рук. ст. преп. Ласкин В.М.)
7.
Обрусник А.А. (ИМ-01-12) «Переработка отходов машиностроительного предприятия»
(рук. асс. Бончук С.В.)
8.
Курилов В.С. (ИМ-01-12) «Функционально-ориентированная технология лазерной
обработки деталей машин» (рук. асп. Володько Е.Г. )
9.
Попов В.В. (ИМ-01-13) «Вплив машинобудівного підприємства на навколишнє
середовище» (рук. к.т.н. доц. Негруб С.Л.)
10.
Володько А.Г. (ИМ-01-16) «Высокоскоростное фрезерование – новая технология
производства» (рук. асс. Родионов Н.А.)
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
Керівник секції проф. Куцова В.З.
16-17 травня, 11-30. ауд. 221,
1.
Неустроева М. А. (МВ-01-12с) "Дослідження впливу неметалічних включень на
локальне зміцнення сталей при лазерній дії" (кер. проф. Губенко С. І.)
2.
Касьяненко В. А. (МВ-01-12с) "Дослідження впливу неметалічних включень на
руйнування сталей" (кер. проф. Губенко С. І.)
3.
Фахми Амин (МВ-01-12м) "Дослідження зносу поверхні катання залізничних колес"
(кер. проф. Губенко С. І.).
4.
Перепелица Э. Ю. (МВ-02-12с) "Дослідження впливу неметалічних включень на
механічні властивості низько вуглецевої сталі" (кер. проф. Губенко С. І.).
5.
Голобородько С.С. (гр. МВ-02-12м) "Дослідження швидкісної рекристалізації гаряче
деформованих сталей при лазерному нагріві" (кер. проф. Губенко С. І.)
6.
Белан Е.С. (МВ-03-13) "Вибір марки сталі для деталей кузова легкового автомобіля"
(кер. проф. Губенко С. І.)
7.
Ярмоленко Д.А. (гр. МВ-03-13) "Вибір марки сталі для колес залізничного транспорту"
(кер. проф. Губенко С. І.)
8.
Кардашов Я.В. (МВ-03-13) "Вплив неметалічних включень на механічні властивості
сталей" (кер. проф. Губенко С. І.)
9.
Голобородько С.С. (гр. МВ-02-12м) "Дослідження швидкісної рекристалізації
холоднодеформованих сталей при лазерному нагріванні" (кер. проф. Губенко С.І.).

10.
Зінченко І. С. (гр. МВ-01-12с) "Вивчення формування структури та високих службових
властивостей відливок з високохромистого чавуну, що зазнають інтенсивного газоабразивного
зношування" (кер. доц. Іонова Л.Ю.)
11.
Чорнокнижний І. В. (гр. МВ-01-12с) "Використання високотемпературного
термоциклювання, як спосіб подрібнення фаз в сталі Р6М5Ф3" (кер. доц. Федоркова Н.М.)
12.
Олійник Я. Ю. (гр. МВ-902-12с) "Структуроутворення в сталі Р6М5 після
термоциклювання при температурах нижче перитектичного перетворення" (кер. доц.
Федоркова Н.М.)
13.
Солодкий М.О. (гр. МВ-902-12с) "Дослідження процесів структуроутворення в сталі
175Х7НМ5В2Ф5 після гарту від різних температур" (кер. доц. Федоркова Н.М.)
14.
Чумак Д.С. (гр. МВ-902-12с) "Вплив швидкості охолодження при кристалізації на
структуроутворення в сталі Р6М5Ф3" (кер. доц. Федоркова Н.М.)
15.
Матусевич А. Б. (гр. МВ-02-13) "Обґрунтування вибору матеріалу для виготовлення
різального інструменту, та формування його структури та властивостей" (кер. доц.
Федоркова Н.М.)
Артеменко О. В. (гр. МВ-902-11) "Обґрунтування вибору матеріалу для виготовлення
16.
якірних ланцюгів морських кораблів, та формування його структури та властивостей" (кер.
доц. Федоркова Н.М.)
17.
Cупрун Д.В. (гр. МВ-902-11) "Дослідження впливу режимів прокатки на структуру та
властивості низьковуглецевої сталі" (кер. доц. Котова Т.В.)
18.
Шуліка В. М. (гр. МВц-15) "Вплив субструктури мартенситу на кінетику графітизації
нікелевих сталей" (кер. доц. Семенова І.О.)
19.
Лисенко Б. (МВ-01-13-1) "Обґрунтування вибору жаростійкої сталі для пічного
обладнання та визначення її структури і властивостей" (кер.доц.Беспалько В.М.)
20.
Джанумов В. (гр. МВ-01-13-1) "Обґрунтування вибору корозійностійкої сталі для
хімічного обладнання та визначення її структури і властивостей" (кер.доц.Беспалько В.М.)
21.
Правденко Ю. (гр. МВ-01-13-1) "Обґрунтування вибору низьколегованої
конструкційної сталі для деталей відповідального призначення, що працюють в умовах
низьких температур" (кер.доц. Беспалько В.М.)
22.
Рощаховська К. (гр. МВ-902-11с) "Дослідження впливу надлишкової фази на
властивості гарячедеформованих труб із високохромистої сталі з бором" (кер.доц. Беспалько
В.М.)
23.
Пащенко С.Ю.(гр. МВ-01-12-М) "Дослідження дефектів ливарного виробництва деталі
«п’ятник» та технології її ремонту зварюванням" (кер. проф. Узлов К.І.)
24.
Петрова А.О. (гр. МВ-01-12М) "Аналіз процесів виробництва і магнітопорошкового та
металографічного контролю якості безшовних труб" (кер. проф. Узлов К.І.)
25.
Слищенко А. Р. (МВ-01-13-1) "Аналіз структури, властивостей та технології
виробництва нержавіючої вставки зі сталі 12Х18Н10Т хрестовин залізничного шляху" (кер.
проф. Узлов К.І.).
26.
Черниш Т.О. (МВ-01-13-1) "Аналіз структури, властивостей та технології виробництва
литої серцевини зі сталі 110Г13Л хрестовини залізничного шляху" (кер. проф. Узлов К.І.).
27.
Дзюбіна А.В. (гр. МВ-01-12С) "Дослідження перспективних марок сталей та
призначення ефективного техпроцесу виготовлення бокової рами візку 18-100 вантажних
вагонів" (кер. проф. Узлов К.І.)
28.
Шевчук Ю. В. (гр. МВ-01-13-1) "Аналіз структури, властивостей та технології
виробництва онйок зі сталі марки К74 гостряків хрестовин залізничного шляху" (кер. проф.
Узлов К.І.).
29.
Кривошеев С.В. (гр. МВ-902-11) "Сталь ХВГ та її особливі властивості" (кер.проф.
Карпов В.Ю.)
30.
Романько Е. (МВ-01-12м) "Використання загарів для тепловідводів" (кер.проф. Карпов
В.Ю.).
31.
Шевченко Р.О. (гр. МВ-902-11) "Дослідження структури, фазового складу, механічних
та трибологічних властивостей хромонікелевого сплаву «нікорим»" (кер. проф. Куцова В.З.,
ас. Гребенєва А.В.)

32.
Кубрак В.И. (гр. МВ-902-11) "Дослідження структури, фазового складу, властивостей
та кінетики розпаду переохолодженого аустеніту в хромомарганцевистому чавуні" (кер. доц.
Ковзель М.А., проф. Куцова В.З.).
33.
Мельник К. І.(гр. МВ-01-12с) "Вплив структури, фазового складу та властивостей на
зносостійкість хромомарганцевих чавунів у литому стані" (кер. проф. Куцова В.З., ас.
Гребенєва А.В.)
34.
Петруша А.А. (гр. МВ-01-12м) "Дослідження зносостійкості пальців траків тракторів,
що виготовлені із деформованого білого чавуну" (кер. проф. Миронова Т.М.)
35.
Пікуш А.А. (гр. МВ-01-12с) "Дослідження структурних змін в процесі гарячого
деформування швидкорізальної сталі" (кер. проф. Миронова Т.М.)
36.
Коровай Н.О. (гр. МВ-01-13-1) "Застосування жароміцних сталей для підшипників, що
при експлуатації витримують нагрівання до 350˚С" (кер. проф. Миронова Т.М.)
37.
Кутафіна Є. О., Осадча А. І. (гр. МВ-01-12м) "Вплив структурних параметрів на
кінетику руйнування мікролегованих будівельних сталей" (кер. проф. Погребна Н.Е.).
38.
Кутафіна Є. О., Осадча А. І. (гр. МВ-01-12м) "Вплив структурних параметрів на
кінетику руйнування мікролегованих будівельних сталей" (кер. проф. Погребна Н.Е.).
39.
Пятигорська Ю.Ю. (гр. МВ-03-13) "Вибір матеріалу та оптимального технологічного
процесу для вироблення двотаврових балок мостових конструкцій" (кер. проф. Погребна Н.Е.)
40.
Мірзоян Р. А. (гр. МВ-03-13) "Вибір оптимальної марки сталі та технологічного
процесу для будівельної арматури" (кер. проф. Погребна Н.Е.)
41.
Несвятипаска Т.В. (гр. МВ-01-14) "Вплив модифікування на структуру і фазовий склад
сплаву АК6" (кер. доц. Носко О.А.)
42.
Хринівський С.І. (гр. МВ-01-12с) "Структура і властивості сплавів Si-Ge,легованих B i
As після термічної обробки" (кер. доц. Носко О.А.)
43.
Біла Є.В. (гр. МВ-02-14) "Вплив модифікування на структуру і властивості сплаву
АЛ28" (кер. доц. Носко О.А.)
44.
Марцофей М.Г. (гр. МВ-01-12с) "Вплив зварювання вибухом на структуру і властивості
біметалічних композицій" (кер. доц. Носко О.А.)
45.
Калныш А.Ю. (гр. МВ-01-12с) "Влияние легирования на структуру и свойства сплавов
системы Аl-Si" (кер. доц. Носко О.А.)
46.
Бабенко О.В. (гр. МВ-01-12с) "Структура і властивості напівпровідникового кремнію,
легованого Na i W" (кер. доц. Носко О.А.)
47.
Жданов В.С. (гр. МВ-01-12с) "Структура, фазовый состав и свойства
полупроводникового кремния" (кер. доц. Носко О.А.)
48.
Априамов А. В. (гр. МВ-01-13-1) "Аналітичне дослідження впливу вмісту SI на
показники твердості і зносостійкості легованих силумінів" (кер. доц. Романова Н.С.)
49.
Луценко Д. В. (гр. МВ-902-12) "Вплив швидкості охолодження при кристалізації на
структуру силумінів" (кер. доц. Романова Н.С.)
50.
Осадча А.І. (гр.МВ-01-12м) "Знос при фретинг-корозії" (кер. проф. Куцова В.З.).
51.
Осадча А.І. (гр.МВ-01-12м) "Підготовка кадрів за дворівневою програмою «Бакалаврмагістр» для розвитку «Індустрії наносистем »" (кер. проф. Куцова В.З.)
52.
Романько К.А. (гр. МВ-01-12м) "Наномашини та наноприлади" (кер. проф. Куцова
В.З.).
53.
Кутафіна Є.О. (гр. МВ-01-12м) "Функціональні особливості" (кер. проф. Куцова В.З.).
54.
Пащенко С.Ю. (гр. МВ-01-12м) "Застосування вуглецевих нанос трубок в технології
напівпровідникових приладів" (кер. проф. Куцова В.З.).
55.
Кутафіна Є.О. (гр. МВ-01-12м) "Антифрикційні сплави на основі свинця і олова" (кер.
проф. Куцова В.З.).
56.
Романько К.А. (гр. МВ-01-12м) "Водневий знос" (кер. проф. Куцова В.З.).
57.
Петруша А.А. (гр. МВ-01-12м) "Кавітаційний знос" (кер. проф. Куцова В.З.).
58.
Петруша А.А. (гр. МВ-01-12м) "Наноструктуровані кристали" (кер. проф. Куцова В.З.)
59.
Кузин В.А. (гр. МВ-01-12м) "Функціональні особливості наноматеріалів" (кер. проф.
Куцова В.З.)

60.
Петруша А.А. (гр. МВ-01-12м), Склад, структура та властивості марки сплаву, що
використовується для антифрикційних матеріалів на основі цинку (кер. проф. Куцова В.З.)
61.
Петрова А.О. (гр. МВ-01-12м), Абразивне зношення, антифрикційні матеріали, об’ємні
наноструктурні матеріали (кер. проф. Куцова В.З.).
62.
Петрова А.О. (гр. МВ-01-12м), Антифрикційні матеріали (кер. проф. Куцова В.З.).
63.
Петрова А.О. (гр. МВ-01-12м), Об’ємні наноструктурні матеріали (кер. проф. Куцова
В.З.).
ЕНЕРГЕТИКА
Керівник секції проф. Губинський М.В.
16 травня, 8-15, ауд. 104
1. Матяшук С. (ТЕ01-12м) «Термохимическая регенерация (ТХР) теплоты отходящих
дымовых газов» (кер. проф. Губинський М.В.)
2. Кульчицький Д.О. (ТЕ01-12м) «Оцінка ефективності використання сонячної енергії у
комунальній сфері» (кер. проф. Губинський М.В.)
3. Мацукевич М. Ю. (ТЕ01-12м) «Експериментальне дослідження дисипації пульсацій
газового потоку» (кер. проф. Гічов Ю.О.)
4. Муман М. (ТЕ01-11м) «Дослідження параметрів роботи котла ТП-35 при спалюванні
генераторного газу, що отримано з водовугільного палива» (кер. доц. Шарабура Т.А.)
5. Рябов А.В. (ТЕ01-12м) «Аналітичні дослідження ефективності використання
енергозберігаючих матеріалів для побутових споживачів» (кер. доц. Усенко А.Ю.)
6. Лисенко І.Ю. (ТЕ01-11м) «Аналітичні дослідження ефективності використання
альтернативних джерел енергії для потреб теплопостачання» (кер. доц. Усенко А.Ю.)
7. Vadym Martynenko (ТЕ01-12м) «Research of thermal processing of carbon-containing material
in fluidized bed» (кер. доц. Федоров С.С.)
8. Корнілова Г.О. (ТЕ01-12м) «Дослідження термічної переробки вуглецевих матеріалів у
щільному шарі» (кер. доц. Федоров С.С.)
9. Курило А.В. (ТЕ01-11м) «Дослідження процесу очищення газу тканинними фільтрами»
(кер.ст. викл. Шелудько І.Б.).
10. Кунєцова М.М (ТЕ01-12м)
«Дослідження процесу окислювального піролізу
дрібнодисперсної біомаси у щільному шарі з метою отримання біовугілля» (кер.доц. Кремнева
К.В.)
11. Чорний Б.Г. (ТЕ01-12м) «Математичне моделювання кінетики процесу піролізу біомаси»
(кер.доц. Кремнева К.В.)
12. Слепко С.А.( ТЕ-01-12м) «Зменшення втрат теплоти при транспортуванні чавуновозного
ковша» (кер. Колодяжний В.С)
13. Козлова К.Э. (ПДТУ) «Внешняя рецеркуляция отходящих продуктов сгорания в
воздухонагревателях» (кер. доц. А.С. Хаджинова)
14. Литовченко Р.Д., Прокопенко О.М. (УДХТУ) «Моделювання процесів експлуатації
сорбційного теплоакумулюючого пристрою відкритого типу для підігрівання приточного
повітря"(кер. доц. Бєляновська О.А)
15. Коломієць О.В., Бєляновська О.А.(УДХТУ) «Експлуатаційні характеристики адсорбційних
теплових акумуляторів на основі композиту «силікагель – натрій сульфат» для систем
теплопостачання» (кер. проф. Сухий К.М.)
Підсекція «Теплотехніка, автоматизація і екологія
теплових агрегатів в металургїї»
Керівник проф. Єрьомін О.О.
17 травня 9-00 ауд.Б-212
1.
Шулькова А.В. (МЕ-13-12м) «Енергозберігаючи температурні режими в багатозонній
печі» (керівники: проф. Єрьомін О.О., ст..викл. Пульпинский В.Б.)

2
Богдановский А.П. (МЕ-13-13) «Дослідження теплової роботи рекуперативного
нагрівального колодязя з центральним пальником» (кер. доц. Гупало О.В.)
3.
Ковтун А.О. (МЕ-13-13) «Исследование влияния состава топлива на тепловую работу
печи с шагающим подом» (рук.доц. Бровкин В.Л.)
4.
Бегерус Д.А. (МЕ-13-13) «Підвищення ефективності роботи секційної печі шляхом
більш глибокої утилізації теплоти димових газів» (кер. доц. Воробйова Л.О.)
5.
Иринина А.А. (МЕ-13-13) «Применение приближенного аналитического метода для
поверочного расчета кольцевой печи» (рук.ст.преп. Пульпинский В.Б.)
6.
Мороз Ю.К. (МЕ-13-13) «Использование приближенно-аналитического метода при
проектном расчете нагревательной печи» (рук.ст.преп. Пульпинский В.Б.)
7.
Дереза С.А. (ТЕ-02-11м) «Використання системи теплових насосів у доменному
виробництві»» (кер. доц. Каракаш Є.

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ
Керівник секції проф. Михальов О.І.
17 травня, 10 - 00, ауд.519
1.
Царик В. Ю. (КН 01-12-м) «Применение функционального похода для анализа
звуковых сигналов» (рук. проф. Михалёв А. И.).
2.
Захарова И.А. (КН01-13-1) «Оценивание степени уникальности текста с
использованием ПО ADVEGO PLAGIATUS» (рук. проф. Михалёв А. И.).
3.
Данилюк І.В. (КС-16с-01 Дніпропетровський національний університет іменi Олеся
Гончара) «Розробка методу корекції кольору растрових зображень мікроструктури металевих
сплавів» (кер. проф. Дерев’янко О.І.).
4.
Старков В.К. (КН-901-11-с) «Моделювання інформаційної діяльності підприємства з
використанням мови UML» (кер. доц.Дорош Н.Л.).
5.
Виноградова Ю.В. (КН 01-12-с) «Розробка програмного модулю для виявлення
схожості при аналізі технічної документації» (кер. доц. Журба А. О.).
6.
Данильченко В.В. (КН 01-12-с) «Розробка програмного засобу для здійснення елементів
комп'ютерного аудиту» (кер. доц. Журба А. О.).
7.
Міщенко С.О. (КН 901-11-с) «Програмна реалізація і порівняння алгоритмів та їх
ефективності для пошуку шляхів на графах» (кер. доц. Журба А. О.).
8.
Ковальов Є. О.(КН901-11м) «Розробка інтерактивних додатків у середовищі
програмування Java» (кер. ст.викл. Фененко Т.М.).
9.
Скляр В О. (КН01-13-2) «Настройка системи “1С:БУХГАЛТЕРІЯ” для обліку руху
матеріалів на фірмі» (кер. ст.викл. Фененко Т.М.).
10.
Субота І.О. (КН01-13-2) «Ррозробка модуля компютерної гри» (кер. ст.викл. Фененко
Т.М.)
11.
Гузь І.О. (КН01-15-1) «Применение нейронных сетей для аппроксимации данных» (кер.
ст.викл. ФененкоТ.М.).
12.
Гузь І.О. (КН01-15-1) «Иммунная защита информационных систем» (кер. ст.викл.
Каліберда Ю.О.).
13.
Ткаченко Р.Е. «Разработка программного обеспечения для адаптации приложений под
шлем виртуальной реальности (рук. доц. Дмитриева И. С.)
14.
Алтинник Б. М. (КН 03-12м) «Алгоритм виявлення будівель на аерокосмічних
зображеннях надвисокого просторового розрізнення» (кер. доц. Кавац О.О.).
15.
Чумак В.Д. (КН 02-12с) «Расчет и визуализация обобщающих характеристик
результатов многокритериального анализа в СППР NOOTRON» (рук.: доц. Кузнецов В.И., доц.
Евтушенко Г.Л.).
16.
Акименко Д.Ю. (КН 01-12м) «Нейронные сети и их применение в мобильных
приложениях» (рук. ст.преп. Стовпченко И.В.).

17.
Крива Л. Р. (КН 01-12м) «Анализ алгоритмов и стратегий для симметричных игр» (рук.
ст.преп. Стовпченко И.В.).
18.
Беловой В.А. (КН 02-12-м) «Методы интеллектуального анализа данных при решении
задачи прогнозирования» (Рук. доц. Островская Е.Ю.).
19.
Кривонос М.А., (КН 01-12м) «Трехмерное моделирование в пакете Blender» (Рук. доц.
Островская Е.Ю.).
20.
Цибулин Д.А., (КН 01-13-3) «Fuzzy-модель управления беспилотным летающим
аппаратом» (Рук. доц. Островская Е.Ю.).
21.
Юрченко А.Г, (КН 01-12м) «Розробка тривимірної моделі підземної гірничотранспортної системи шахти» (Рук. доц. Островская Е.Ю.).
22.
.Соловей М.О. «Прогнозування параметрів асинхронного двигуна за допомогою
нечіткої логіки» (кер. доц. Селівьорстова Т.В.)
23.
Ситник В. «Комп’ютерна анімація пошукових алгоритмів» (кер. доц. Селівьорстова
Т.В.)
24.
Куліков А.Н. «Розробка модуля анімації технології газодинамічного впливу з
використанням Blender» (кер. доц. Селівьорстова Т.В.)
Підсекція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Керівник доц. Єгоров О.П.
18 травня, 11.00, ауд. 161
1. Понікаревич О.В. (гр. АВ01-12-с) «Розробка АСУ температурним режимом кільцевої
нагрівальної печі» (кер. доц. Михайловський М.В.)
2. Пинюшко Д.К.
(гр. АВ 01-13) «Исследование методов цифровой обработки сигналов
радарного дальномера с целью повышения точности его работы» (кер. доц. Єгоров О.П.)
3. Гавриленко С.С. (гр. АВ01-13-1) «Исследование возможности использования оптических
методов для измерения размеров и положения сортового проката» (кер. доц. Зінченко М.Д.)
4. Носач А.А. (гр. АВ-01-12) «Система автоматического управления скоростью главного привода
вальцетокарного станка» (кер. доц. Зворикін В.Б.)
ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО
Керівник секції проф. Довбня С.Б.
17 травня, 13-00, ауд. 405
1.
Алексєєва І.І. (ЕП 901-10м) «Особливості використання доходного підходу при оцінці
економічного потенціалу промислового підприємства» (кер. доц. Кирилюк В. С.)
2.
Клейн К.В. (ЕП 01-13) «Систематизація чинників, що впливають на прибутковість
роботи металургійного підприємства» (кер. ст. викл. Проха Л.М.)
3.
Лукашевич Ю.П.(ЕП 901-10м) «Чинники, що впливають на еколого-економічну
ефективність інвестицій» (кер. доц. Кирилюк В. С.)
4.
Гриценко О.В. (ЕП 901-12) «Класифікація типів корпоративної соціальної
відповідальності підприємства» (кер. ас. Письменна О.О.)
5.
Волнянський В.В. (ЕП 01-12м) «Стан навколишнього природного середовища України»
(кер. ст. викл. Кербікова А.С.)
6.
Бердникова А.В. (ЕП 01-12м) «Розробка та обгрунтування напрямків, щодо зниження
енергетичних витрат в умовах ТПЦ № 4 ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»» (кер. доц. Малюк О.С.)
7.
Прасула А.В. (ЕП901-11 С) «Сутність та шляхи підвищення конкурентоспроможності
продукції» (кер. ст. викл. Проха Л.М.)
8.
Полупан Т.В. (ЕП 901-12) «Розгляд заходу щодо зниження витрат на виробництво
продукції КПЦ в умовах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»» (кер. доц. Малюк О.С.)
9.
Гуменюк Т.Є. (ЕП 901-11м) «Матеріальне стимулювання праці персоналу як основний
елемент підвищення ефективності роботи підприємства» (кер. доц. Семенова Т. В.)

10. Чубуков О.С. (ЕП 901-10м) «Щодо інвестиційної привабливості підприємства» (кер.
доц. Гулик Т. В.)
11. Караченцев Д.О. (ЕП 901-10м) «Дослідження впливу структури капіталу на ефективність
інвестиційного проекту» (кер. доц. Семенова Т. В.)
12. Кравецька О.О. (ЕП 901-10м) «Методичні засади оцінювання конкурентоспроможності
підприємства» (кер. доц. Ігнашкіна Т.Б.)
13. Вострікова Л.Н. (ЕП 901-10м) «Обґрунтування методів ціноутворення в ринкових
умовах» (кер. доц. Гулик Т. В.)
14. Лісіцина К.С. (ЕП 901-10м) «Ефективність відтворення основних засобів ТОВ
«Павлоградський завод технологічного обладнання» (кер. доц. Ігнашкіна Т.Б.)
15. Дяченко А.Ю. (ЕП 901-11с) «Суть рентабельності підприємства та її показники» (кер.
доц. Гулик Т. В.)
16. Нельга К.Ю. (ЕП 01-13) «Напрямки підвищення рентабельності продукції» (кер. доц.
Семенова Т. В.)
17. Митрополенко А.С. (ЕП 01-12м) «Характеристика стану економічної безпеки
підприємств України» (кер. доц. Ігнашкіна Т.Б.)
18. Восканян Д.В. (ФІ 01-13) «Економічна сутність основних фондів» (кер. доц. Гулик Т. В.)
19. Враголіч Д. (ФІ 01-13) «Щодо постійних та змінних витрат» (кер. доц. Гулик Т. В.)
20. Гуртова А.С. (ФІ 01-13) «Витрати підприємства» (кер. доц. Гулик Т. В.)
21. Іванова В. (ФІ 01-13) «Переваги і недоліки лізингу для різних суб'єктів» (кер. доц. Гулик
Т. В.)
22. Кір'якова К. (ФІ 01-13) «Постійні і змінні витрати» (кер. доц. Гулик Т. В.)
23. Когун Р. (ФІ 01-13) «Види лізингу» (кер. доц. Гулик Т. В.)
24. Марухнич С.А. (ФІ 01-13) «Витрати підприємства – стислий опис» (кер. доц. Гулик Т. В.)
25. Мусіхіна О.С. (ЕП 901-10м) «Вплив ризику на ефективність інвестиційних проектів»
(кер. доц. Гончарук О.В.)
26. Стадник Є.К. (ЕП 01-13) «Аналіз фінансового стану «ДТЕК Дніпрообленерго» та
обґрунтування доцільності заходів щодо поліпшення енергопостачання» (кер. проф. Довбня С.
Б.)
27. Буханець І.О. (ЕП 901-10м) «Дослідження напрямів підвищення ефективності роботи
підприємства (на прикладі ПрАТ «НПО ДНІПРОПРЕС») (кер. доц. Гончарук О.В.)
28. Чеполда М. (ФІ 01-13) «Оренда та її види» (кер. доц. Гулик Т. В.)
29. Семенов О.Д. (ЕП 901-11м) «Оцінка технологічного рівня ливарного виробництва» (кер.
доц. Кирилюк В. С.)
30. Шмельова К. (ФІ 01-13) «Витрати підприємства - постійні та змінні» (кер. доц. Гулик Т.
В.)
31. Скакун С.О. (ЕПЦ-15) «Особливості асортиментної політики ТОВ КФ «КВІТЕНЬ» (кер.
ст. викл. Губаренко Л.М.)
32. Лацис А.А. (ЕП 901-10м) «Визначення ймовірності банкрутства ВАТ «Дніпрококс» ( кер.
доц. Душина Л.М.)
33. Сівакова О.В. (ЕП 901-12) «Економічна доцільність шляхів підвищення ефективності
роботи ПрАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ»» (кер. ас. Хитько М.М.)
34. Божкова Ю. Ю. (ЕП 01-12с) «Технічне переозброєння як найбільш швидкий і
економічний шлях підвищення ефективності коксохімічного виробництва» ( кер. доц. Душина
Л.М.)
35. Летуча А.А. (ЕП 01-12м) «Формування стратегії фінансового оздоровлення підприємств
металургійного комплексу національної економіки України» (кер. доц. Ігнашкіна Т.Б.)
36. Гулик В.А. (ЕП 901-11м) «Витрати, їх сутність і класифікація» (кер. доц. Гончарук О.В.)
37. Безбах Н.М. (ЕП 901-12) «Оцінка стану основних засобів ПрАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ» (кер. ст.
викл. Губаренко Л.М.)
38. Прудко Н.Ю. (ЕП 01-12с) «Аналіз інвестиції зовнішньоекономічної діяльності країни»
(кер. ст. викл. Кербікова А.С.)
39. Бабенко А.А. (ЕП 01-12м) «Кризові фактори життєвого циклу підприємства» (кер. доц.
Гончарук О.В.)

40. Кобзев А.В. (ЕП 01-13) «Капітальні інвестиції у 2016 році» (кер. ст. викл. Кербікова
А.С.)
41. Абрамов М.Д. (ЕП 01-14) «Принципи зниження загроз банкрутства металургійного
підприємства під час кризи» (кер. ас. Шишкіна А.В.)
42. Нестеренко А.М. (ЕП 01-13) «Стан зовнішньоекономічних відносин із країнами
Європейського Союзу (експорт-імпорт товарів)» (кер. ст. викл. Кербікова А.С.)
43. Перегняк Д. (ЕП 01-14) «До питання взаємодії факторів в системі «екологія і
виробництво» (кер. ас. Шишкіна А.В.)
44. Чумак О.А. (ЕП 01-13) «Стан зовнішньоекономічних відносин із країнами
Європейського (експорт-імпорт послуг)» (кер. ст. викл. Кербікова А.С.)
45. Новікова Н. (ЕП 01-14) «Шляхи збільшення конкурентоспроможності підприємства»
(кер. ас. Шишкіна А.В.)
46. Билан К. (ФІ 01-13) «Аграрні підприємства та їх витрати» (кер. доц. Гулик Т. В.)
47. Дуб Б. С. (ЧНУ) «Властивості, функції та завдання системи економічної безпеки аграрного
холдингу» (кер. проф.. Кирилюк Э.М.)
48. Кошівська М. (ХНУ) «Економічна складова у геополітичному протистоянні Росії ТА
Китаю в Центральній Азії» ., ( кер. проф. Земський Ю.С.)
Підсекція «Економічна кібернетика»
Керівник доц. Бандоріна Л.М.
16 травня, 13-00, ауд. 502, 504
1.
Шуліка В. М. (ЕК01-13) «Моделювання системи аналізу реалізації продукції» (кер. ст.
викл. Краплина Т. М.)
2.
Фарафонова М.І. (ЕК01-12с) «Створення інформаційної системи управління власним
капіталом банку» (кер. ст. викл. Климкович Т.О.)
3.
Козак М. С.( ЕК01-13) «Моделювання системи планування обсягів виробництва
продукції ПП «Металомонтаж» (кер. ст. викл. Краплина Т. М.)
4.
Дзядек Ю.І. (ЕК01-13) «Розробка моделі оптимізації витрат на вантажоперевезення»
(кер. ст. викл. Климкович Т.О.)
5.
Карасюк І.В. (ЕК01-13) «Моделювання і аналіз управління запасами підприємства»
(кер. доц. Лісовенко М.М.)
6.
Бандоріна О.О. (ЕК01-12м) «Розробка системи особистої ефективності роботи
менеджерів» (кер. доц. Підгорна К.Д.)
7.
Педан А.В. (ЕК01-13) «Моделювання оптимального маршруту постачання товарів
споживачам» (кер. доц. Бандоріна Л.М.)
8.
Міщенко Ю. М. (ЕК01-12м) «Дослідження та удосконалення системи оцінки
конкурентоспроможності потенціалу підприємств» (кер. доц. Бандоріна Л.М.)
9.
Оковитий Г. О. (ЕК01-13) «Модель ефективного управління банківськими ризиками»
(кер. доц. Бандоріна Л.М.)
10.
Гетьман О. В. (ЕК01-13) «Моделювання рішень у системах організаційного
управління» (кер. проф. Савчук Л. М.)
11.
Корольчук А. С. (ЕК01-12с) «Основні задачі системи ціноутворення на підприємстві»
(кер. проф. Савчук Л. М.)
12.
Тітенко А. А. (ЕК01-12м) «Основні етапи аналізу експертних даних для прийняття
управлінських рішень» (кер. проф. Савчук Л. М.)
13.
Ткач М. Е. (ЕК01-13) «Аналіз стратегічних пріоритетів дистриб’ютерської компанії»
(кер. ст. викл. Савчук Р. В.)
14.
Миронова К.Ю. «Розробка моделі формування оптимальних маршрутів» (кер. доц.
Лозовська Л.І.)
15.
Сокиринський Д.С. (ЕК01-12-М) «Дослідження моделей систем вибору оптимальної
фінансової структури капіталу» (кер. доц. Лозовська Л.І.)

16.
Зелік В.О. (ЕК01-12-М) «Дослідження моделей формування маршруту доставки
товарів» (кер. доц. Лозовська Л.І.)
17.
Шишкевич Р.А. (ЕК01-13) «Розробка моделі формування графіку заміни обладнання»
(кер. доц. Лозовська Л.І.)
18.
Ткаченко Г.К. (ЕК01-13) «Удосконалення інформаційної системи по автоматизації
та обліку документації технічного проектування» (кер. ст. викл. Ярмоленко Л. І.)
19.
Кузьменко А.М. (ЕК901-11с) «Удосконалення інформаційної системи ціноутворення
на ТОВ «АТБ МАРКЕТ» (кер. ст. викл. Ярмоленко Л. І.)
20.
Бушуєв К.М. (ПС-13-1, ДНУ) «Нейронні мережі в економічній діяльності » (кер. доц.
Притоманова О.М.)
21.
Чавайло А.М. (ЕК901-12) «Розробка моделі обліку запасів та руху складських товарів» (
кер. доц. Підгорна К.Д.)
22.
Жаріков С.О. (ЕК01-13) «Моделювання процесу планування розкрою матеріалів на
підприємстві» ( кер. доц. Підгорна К.Д.)
23.
Крищик Є.П. (ДНУ) «Моделі застосування суфіксних масивів» (кер. доц. Лозовська Л.І)
24.
Шаравара В.В. (ДНУ) «Аналіз складності алгоритмів пошуку даних» (кер. доц.
Лозовська Л.І)
Підсекція «Політична економія»
Керівник проф. Тарасевич В.М.
16 травня, 9-45, ауд. 302
1. Лисенко М.Г. (ФК01-15) «Методика та практика оцінювання рівня
конкурентоспроможності національної економіки» (кер. проф. Білоцерківець В.В.)
2. Боднар А.М. (ОА01-15) «Страхування та інвестування: система взаємозв’язків» (кер.
проф. Білоцерківець В.В.)
3. Душина А.В. (ЕП01-15) «Social Progress Index as a tool for measuring the level of
development of human capital (Індекс соціального прогресу як інструмент вимірювання рівня
розвитку людського капіталу)» (кер. проф. Завгородня О.О.)
4. Ворощук А.В. (МН03-14) «Державна політика підтримки малого та середнього
бізнесу: досвід США» (кер. проф. Завгородня О.О.)
5. Жижченко Б.Р. (ОА01-12) «Внедрение социального аудита в аудиторских компаниях»
(рук. проф. Каховская Е.В.)
6. Буренко Ж.В. (ЕП01-12м) «Теоретико-методологічні засади дослідження соціальної
відповідальності» (кер. проф. Каховська О.В.)
7. Волошина А.С. (ЕП01-12м) «Соціалізація економіки України» (кер. проф. Каховська
О.В.)
8. Литвиненко Я.Я. (ФК01-15) «Безробіття в Україні та шляхи його подолання» (кер.
проф. Лебедєва В.К.)
9. Самоткан О.Д. (ЕК01-15) «Грошово-кредитна політика в умовах економічної кризи»
(кер. проф. Лебедєва В.К.)
10. Філоненко Є.С. (ЕП01-15) «Інтелектуальний розвиток економічної системи України»
(кер. доц. Леонідов І.Л.)
11. Зелік В.О. (ЕК01-12м) «Особливості регулювання національної економіки України в
умовах глобалізації» (кер. доц. Летуча О.В.)
12. Летуча А.А. (ЕП01-12м) «The environmental challenges of modern economic theory
(Екологічні виклики сучасної економічної теорії)» ( кер. доц. Летуча О.В.)
13. Сергєєв В.С. (ОА01-16) «Реіндустріалізація промисловості України» (кер. проф.
Тарасевич В.М.)
14. Кулеша Е.А. (ФК01-16) «Про подолання корупції в національній економіці» (кер.
проф. Тарасевич В.М.)
15. Грабовецька К.А. (ЕП01-16) «Інфляція та її вплив на економіку України» (кер. проф.
Тарасевич В.М.)

16. Чернишов Ю.О. (ЕП01-16) «Актуальні проблеми активізації торгового балансу»(кер.
проф. Тарасевич В.М.)
17. Мельник Т.М. (ЕП01-16) «До характеристики етапів роздержавлення підприємств в
Україні» (кер. проф. Тарасевич В.М.)
18. Ткаченко А.А. (ЕП01-16) «Методи конкурентної боротьби в ринковій економіці»
(кер. проф. Тарасевич В.М.)
19. Тищенко К.О. (МЕ07-12м) «Система відносин власності в національній економіці»
(кер. доц. Ткаченко Н.І.)
20. Кравченко Н.А. (МН03-14) «Поняття галузі промисловості» (кер. доц. Ткаченко Н.І.)
21. Коленчук М.М. (ПР01-15) «To the question about features approach of the innovation
development challenges (До питання про особливості підходу до проблем інноваційного
розвитку)» (кер. ст. викл. Алсуф’єва О.О.)
22. Латоша К.В. (ПР01-15) «Методологічні аспекти аналітичної оцінки інноваційного
розвитку» (кер. ст. викл. Алсуф’єва О.О.)
23. Южека Р. С. (ЮД-341) «Проблеми захисту національного товаровиробника» (кер.
к.е.н. Амбражей О.А., Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ)
24. Іщенко І.О. (УДХТУ) «До питання вирішення проблеми молодіжного безробіття в
Україні» (кер. доц. Смєсова В.Л., ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний
університет»)
Підсекція «Облік і аудит»
Керівник доц. Зелікман В.Д.
16 травня, 11-30, ауд. 215
1. Безбатченко І.С. (ОА901-12) «Напрями удосконалення обліку дебіторської заборгованості»
(кер. ст. викл. О.Л. Єрьоміна).
2. Богомол А.Ю. (ОА01-13) «Напрями удосконалення обліку бібліотечних фондів як
необоротних матеріальних активів» (кер. доц. Распопова Ю.О.).
3. Гаркуша О.П. (ОА901-12) «Теоретичні засади класифікації зобов’язань підприємства» (кер.
доц. Акімова Т.В.).
4. Гоголенко Г.С. (ОА01-13) «Удосконалення обліку собівартості готової продукції при
використанні методу нормативних витрат» (кер. доц. Зелікман В.Д.).
5. Григоренко А.В. (ОА01-13) «Особливості понять «внутрішній контроль» та «внутрішній
аудит» в умовах бюджетних установ» (кер. проф. Король Г.О.).
6. Діденко В.І. (ОА901-11с) «Документування наявності та руху товарів» (кер. доц. Распопова
Ю.О.).
7. Жажина А.А. (ОА901-12) «Обґрунтування необхідності внутрішнього аудиту в умовах ПП
«Л.Д. Сервіс»» (кер. доц. Акімова Т.В.).
8. Жижченко Б.Р. (ОА01-12с) «Планування аудиторської перевірки в умовах міжнародних
аудиторських компаній» (кер. доц. Ізвєкова І.М.).
9. Зінченко А.В. (ОА01-12с) «Розробка інформаційного забезпечення комп’ютерного аудиту
праці та її оплати в умовах державного підприємства «Новомосковське лісове господарство»»
(кер. доц. Сокольська Р.Б.).
10. Іщенко О.С. (ОА901-11с) «Удосконалення обліку розрахунків з покупцями в умовах
торгівельних підприємств» (кер. доц. Ізвєкова І.М.).
11. Корсунська А.Я. (ОА901-12) «Напрями удосконалення аналітичного обліку грошових
коштів в умовах автотранспортного підприємства» (кер. доц. Акімова Т.В.).
12. Крутікова О.В. (ОА901-12) «Напрями удосконалення аналітичного обліку МШП в умовах
виробничих підприємств» (кер. доц. Ізвєкова І.М.).
13. Лукіна Г.В. (ОА901-11с) «Обґрунтування напрямів щодо удосконалення обліку основних
засобів в умовах ВПУ № 17» (кер. cт. викл. Безгодкова А.О.).
14. Панюхно Я.В. (ОА901-12) «Застосування методів оцінки вибуття запасів в умовах
виробничого підприємства» (кер. доц. Распопова Ю.О.).

15. Плешкун М.В. (ОА901-11с) «Удосконалення внутрішнього аудиту грошових коштів» (кер.
ст. викл. Єрьоміна О.Л.).
16. Плоховець К.Л. (ОА01-12с) «Методичний підхід до проведення комп’ютерного аудиту
заробітної плати» (кер. доц. Зелікман В.Д.).
17. Руденко Н.О. (ОА901-11с) «Удосконалення обліку розрахунків за наданими послугами»
(кер. доц. Распопова Ю.О.).
18. Сайчук І.М. (ОА01-13) «Напрями удосконалення обліку розрахунків з покупцями в умовах
виробничого підприємства» (кер. доц. Распопова Ю.О.).
19. Самойлович Н.С. (ОА901-12) «Напрями удосконалення аудиту товарів в умовах роздрібної
торгівлі» (кер. доц. Акімова Т.В.).
20. Сенченко А.М. (ОА01-12м) «Вимоги до облікової системи: погляд власника бізнесу» (кер.
доц. Труш Ю.Т.).
21. Сивокобилка К.О. (ОА01-12с) «Об’єкт і предмет комп’ютерного аудиту заробітної плати»
(кер. проф. Король Г.О.).
22. Симонова М.Д. (ОА01-12м) «Удосконалення методики амортизаційних відрахувань» (кер.
проф. Король Г.О.).
23. Сотникова В.А. (ОА01-13) «Особливості обліку в об’єднанні співвласників
багатоквартирного будинку» (кер. проф. Король Г.О.).
24. Діденко В.І. (ОА901-11с) «Удосконалення управлінського обліку безготівкових
розрахунків» (кер. ст. викл. Канська О.І.).
25. Ткачова Л.В. (ОА901-11с) «Особливості аналізу показників щодо розрахунків з
постачальниками» (кер. доц. Акімова Т.В.).
26. Тулякова А.О. (ОА901-11С) «Удосконалення аналітичного обліку внутрішніх розрахунків
в умовах ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬК»» (кер. ст. викл.
Канська О.І.).
27. Усенко Ю.О. (ОА901-11с) «Напрями удосконалення обліку заробітної плати» (кер. cт.
викл. Безгодкова А.О.).
28. Хіжова Л.В. (ОА01-12м) «Особливості внутрішнього контролю грошових коштів в умовах
комунального підприємства» (кер. доц. Сокольська Р.Б.).
29. Цибаненко М.В. (ОА01-13) «Напрямки удосконалення обліку витрат на виробництво
продукції» (кер. доц. Зелікман В.Д.).
30. Швецова В.О. (ОА01-12м) «Вибір методу оцінки запасів та графічне відображення його
результатів» (кер. проф. Король Г.О.).
31. Ясногор О.О. (ОА01-12м) «Методи обліку витрат та їх інформаційне забезпечення» (кер.
проф. Король Г.О.).
32. Кашина Т.А. (ОА901-11с) «Удосконалення обліку основних засобів в умовах бюджетної
установи» (кер. cт. викл. Кравченко Т.В.).
33. Суїма Т.В. (ОА901-12) «Облік розрахунків із замовниками в умовах ТОВ «АГРОТЕК»»
(кер. cт. викл. Кравченко Т.В.).
34. Муссаєва А.В. (ОА901-12) «Напрями удосконалення обліку кредиторської заборгованості в
умовах підприємства» (кер. cт. викл. Кравченко Т.В.).
Підсекція «Фінанси і кредит»
Керівник секції доц. Сокиринська І.Г.
16 травня, 13-00, ауд. Б607
1. Ткаченко І.Д., аспірант кафедри фінансів «Етапи формування рентоорієнтованої
стратегії поведінки підприємств-надрокористувачів» (кер. проф. Ковальчук К.Ф.)
2. Спасібов Д.Ю., (ФК 01-12м) «Сash flow аналіз як основа прийняття управлінських
рішень» (кер. доц. Сокиринська І. Г.)
3. Бабенко В.І. ( ФК – 01-13) «Застосування авс-аналізу в системі управління
витратами» (кер. доц. Сокиринська І. Г.)
4. Семерак Т.О. (ФК 01-12м) «Оцінка інвестиційного ризику металургійних
підприємств методом аналізу чутливості» (кер. доц. Божанова О.В.)

5. Чернатова К.Р. (ФК 01-12м) «Підходи до фінансування оборотних активів
металургійних підприємств» (кер. доц. Сорокіна О.В.)
6. Чорнобай В.В. (ФК 01-12с) «Формування та розподіл прибутку підприємства» (кер.
доц. Сорокіна О.В.)
7. Матвієнко Ю.А. (ФК 01-12м) «Банківські послуги та їх значення для підвищення
рівня прибутковості банку» (кер. доц. Мушникова С.А.)
8. Попкова Ю.В. (ФК 01-12м) «Казначейське обслуговування місцевих бюджетів» (кер.
доц. Мушникова С.А.)
9. Скляр В. (ФК 01-12М) «Методи управління нормованими оборотними коштами
промислового підприємства» (кер. доц. Мушникова С.А.)
10. Багдасарян Д. (ФК-01-14) «Інвестиційна привабливість Дніпропетровського
регіону» (кер. доц. Мушникова С.А.)
11. Соколова Б.М. (ФК-01-14) «Валютний ринок та його структура» (кер. ст.викл.
Козенкова Н.П.)
12. Свіренко С.О. (ІД901-11м) «Венчурне фінансування діяльності інноваційних
підприємств» (кер. ст.викл. Козенкова Н.П.)
13. Михайлов Д.Д. (МН 01-12м) «Операціїї банків на валютних ринках» (кер. ст.викл.
Козенкова Н.П.)
14. Кіріченко О.В. (ІД901-11м) «Сек’юритизація активів як сучасна форма фінансового
посередництва» (кер. ст.викл. Козенкова Н.П.)
15. Долбусін А.О. (МН 01-12м) «Ділінгові операціїї банків: основні можливості» (кер.
ст.викл. Козенкова Н.П.)
МЕНЕДЖМЕНТ
Керівник секції доц. Козенков Д.Є.
16 травня 13-00 ауд. 418
1. Срібна Г.В. (МН-901-11с) «Організація робочих місць на основі концепції Lean Production
в умовах ПрАТ «ЄВРАЗ - ДМЗ» (кер. доц. Мироненко М.А.).
2. Малий В.Г. (МН-03-12м) «Вдосконалення системи управління транспортними потоками
підприємства» (кер. доц. Вишневська М.К.).
3. Спектор А.Д. (МН-03-12с) «Підвищення конкурентоспроможності підприємства» (кер.
доц. Вишневська М.К.).
4. Філозова В.С. (МН-901-12) «Обґрунтування важливості ефективного управління збутовою
діяльністю підприємства» (кер. доц. Вишневська М.К.).
5. Демьяненко В.А. (МН-03-13) «Розробка маркетингової цінової політики на прикладі
ТОВ «AllStar Travel»(кер. доц. Вишневська М.К.).
6. Полова О.О. (МН-903-11с) «Використання інструментів візуального менеджменту» (кер.
ст.викл. Алєксєєнко І.А.).
7. Прохоренко А.І., (МН-903-10м) «Застосування Microsoft Excel в прийняті тактичних
управлінських рішень в сфері фотопослуг» (кер. доц. Лисенко Т.І.).
8. Маматюсупова Л.О., (МН-01-13) «Впровадження воронки продажів для обліку, аналізу та
планування продукції» (кер. доц. Лисенко Т.І.).
9. Мотренко О.В., (МН-903–13) «Обгрунтування виробничих потужностей малого
підприємства по виробництву пеллет» (кер. доц. Лисенко Т.І.).
10. Савченко Д.О., (МН-01-13) «Інвент- менеджмент в організації спеціальних дій» (кер. доц.
Лисенко Т.І.).
11. Касумова Е.Е. (МН-01-13) «Концепція як керівна мета дій в EVENT-менеджменті» (кер.
доц. Лисенко Т.І.).
12. Головко О.С. (МН-903-10м) «Програма маркетингу туристичної фірми» (кер. доц.
Усіченко І.В.).
13. Паламар Т.М. (МН-901–11с) «Компетентна мотивація – ключ до успіху підприємства»
(кер. доц. Усіченко І.В.).

14. Волкова І.М. (МН-03-13) «Управління витратами на виробництво продукції» (кер. доц.
Усіченко І.В.).
15. Патрушев А.В., (МН-01-13) Розвиток стратегічного управління в умовах мінливого
середовища» (кер. ст. викл. Аніщенко Л.О.).
16. Дірявка О. В. (МН-903-12) «Особливості мотивації працівників торгівлі у сучасних
умовах» (кер. ст. викл. Аніщенко Л.О.).
17. Ігнатюк Д. В. (МН-903-12) «Шляхи удосконалення управління асортиментом на сучасних
підприємствах» (кер. ст. викл. Аніщенко Л.О.).
18. Ліник Г.О. (МН-903-12)
«Формування асортименту товарів як стратегічний елемент
комерційної діяльності» (кер. ст. викл. Аніщенко Л.О.).
19. Малиш С. В. (МН-903-12) «Проблеми підвищення конкурентоспроможності страхових
компаній України» (кер. ст. викл. Аніщенко Л.О.).
20. Патрушев А.В., (МН-01-13) «Аналіз становища ПАТ «ДНСЗ» на ринку України та
перспективи подальшого розвитку» (кер. ст. викл. Аніщенко Л.О.).
21. Мішенський В.В. (ФК-2-14) «Аналіз економічних взаємозв’язків та використання
програмного забезпечення» (кер. викл. Колісник О.А.).
22. Потак К.Ю. (МН-903-12) «Проблеми управління персоналом на підприємствах
страхування та шляхи їх вирішення» ( кер. доц. Дунайчук С.М.).
23. Манахова К.О. (МН-903-12) «Підвищення ефективності діяльності підприємства ТОВ
«Агроцентр К» ( кер. доц. Дунайчук С.М.).
24. Михальов С.Є. (МН-01-12с) «Управління соціально-економічними процесами в
організації» (кер. доц. Ор’єва К.В.).
25. Бова Д.В. (МН-01-16-1) «Чому в Україні не популярний інструмент менеджменту
«Управління талантами?»» (кер. доц. Ор’єва К.В.).
26. Кімлик В.С. (МН-03-13) «Клієнтський портфель як стратегічний ресурс компанії» (кер.
доц. Ор’єва К.В.).
27. Барбашов Б.О. (МН-01-13) «Виявлення резервів діяльності підприємства у сфері послуг»
(кер. ст.викл. Фонарьова Т.А.).
28. Ворощук А.В. (МН-03-14) «Сучасні інноваційні методи структурування якості продукції»
(кер. ст.викл. Сидоренко Л.Ю.).
29. Печурін М.С. (МН-03-14) «Демократичний стиль управління персоналом, його переваги та
недоліки» (кер. ст.викл. Сидоренко Л.Ю.).
30. Перескок А.Р. (МН-03-14) «PR-менеджмент» (кер. ст.викл. Сидоренко Л.Ю.).
31. Пожарська О.В. (МН-03-14) «Інноваційний менеджмент» (кер. ст.викл. Сидоренко Л.Ю.).
32. Кравець А.А. (МН-01-14) «Менеджмент, як мистецтво соціального управління» (кер.
ст.викл. Сидоренко Л.Ю.).
33. Гедерім В.В. (МН-903-12) «Особливості бізнес-планування в ринкових умовах» (кер.
ас. Калініна А.В.).
34. Талавиря О.Є. (МН-903-12) «Актуальні заходи та засоби стимулювання збуту для сучасних
підприємств» (кер. ас. Калініна А.В.).
35. Фролова Ю. В. (МН-903-12) «Управління персоналом страхової компанії як гарантія
фінансової стійкості» (кер. ас. Калініна А.В.).
36. Щепець Г.А. (МН-903-12) «Напрямки вдосконалення організаційної структури управління
для сучасних підприємств» (кер. ас. Калініна А.В.).
37. Некрашевич А.О. (МН-903-13) «Організація робочого місця керівника» (кер. ас. Васильєва
Т.П.)
38. Лінник А.В. (МН-03-13) «Система оцінки персоналу промислового підприємства» (кер.
доц. Квасова Л.С.).
39. Зіберова О.В. (МН-01-13) «Дослідження можливостей стратегічного розвитку компанії»
(кер. доц. Квасова Л.С.).
40. Форись О.Ю. (МН-01-13) «Дослідження розвитку промислових кластерів» (кер. доц.
Квасова Л.С.).
41. Макарова О.Ю. (МН-01-12м) «Розвиток промислових кластерів в промисловому секторі
України» (кер. доц. Квасова Л.С.).

42. Долбусин А.В. (МН-01-12м) «Еволюція корпоративної культури на прикладі промислового
ринку України» (кер. доц. Квасова Л.С.).
43. Полях А. (МН-903-11) «Вибір постачальника в закупівельній діяльності підприємства»
(кер. доц. Черченко О.Л.).
44. Мажура Д.В. (МЕ-02-12) «Школа людських відносин» в теорії та практиці менеджменту»
(кер. доц. Черченко О.Л.).
45. Вей Синвен (МЕ-02-13) «Роль менеджеров среднего звена на металлургическом
предприятии» (кер. доц. Черченко О.Л.).
46. Лопатка О.І., Ситник Д.С. (МЕ-41) «Лізинг персоналу як важливий інструмент управління
економічною безпекою підприємства» (кер. проф. Піцур Я.С.).
47. Гнатів М.Ю. (МЕ-43) «Мотивація і примус до праці у системі управління персоналом
підприємства» (кер. проф. Піцур Я.С.).
48. Береліт А.М. (МН-903-12) «Вдосконалення збутової діяльності будівельного
підприємства» (кер. доц. Каут О.В.).
49. Вахненко С.О. (МН-903-12) «Вдосконалення складської логістики ТОВ «КОМПАНІЯ
«АГРОСОЮЗ» (кер. доц. Каут О.В.).
50. Кудеря
А.С.
(МН-903-12)
«Компоненти
розробки
стратегій
підвищення
конкурентоспроможності підприємств» (кер. доц. Каут О.В.).
51. Мініна В.В. (МН-903-12) «Вдосконалення системи мотивації» (кер. доц. Каут О.В.).
52. Гончар Г. Ю. (МН-903-12) «Розробка елементів маркетингової стратегії підприємства»
(кер. доц. Каут О.В.).
53. Яковенко В.С. (МН-01-13) «Організація збутової діяльності ТОВ «Завод «ТИТАНДНІПРО» (кер. ст. викл. Момот Ю.Г.).
54. Меліхов Ф.О. (МН-901-11с)
«Планування та організація виходу підприємства на
зовнішній ринок на прикладі ТОВ «Юридичне агентство «Абсолют» (кер. ст. викл. Момот
Ю.Г.).
55. Меліхова Ю.І. (МН-901-11с) «Вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності
підприємства ТОВ «Дніпровський завод бурового обладнання» (кер. ст. викл. Момот
Ю.Г.).
56. Ковальова Н.О. (МН-901-11с) «Вдосконалення посередницької діяльності ТОВ
«Промекспосервіс» у сфері торгівлі імпортними будівельними матеріалами» (кер. ст. викл.
Момот Ю.Г.).
57. Коваль А.О. (МН-901-11с) «Обґрунтування можливості фінансування діяльності ПП
«Адоніс» за рахунок лізингу імпортної техніки» (кер. ст. викл. Момот Ю.Г.).
58. Севрук Д.С. (МН-03–12с) «Підвищення конкурентоспроможності промислового
підприємства» (кер. доц. Крамаренко А.В.).
59. Пишненко М.С. (МН-01-16-2) «Використання аутсорсингу в будівельній галузі» (кер. доц.
Крамаренко А.В.).
60. Кравець А.А. (МН-01-14) «Управління персоналом на різних етапах життєвого циклу
організації» (кер. доц. Синиціна Ю.П.).
61. Ворощук А.В. (МН-03-14) «Гейміфікація в управлінні персоналом» (кер. доц. Синиціна
Ю.П.).
62. Макарова
О.Ю.
(МН-01-12м)
«Кластерний
підхід
для
підвищення
конкурентоспроможності промислового ринку» (кер. доц. Синиціна Ю.П.).
63. Михайлюта О.А. (МН-03-12) «Ефективності використання трудових резервів на
промисловому підприємстві» (кер. доц. Синиціна Ю.П.).
64. Рева Є.І. (МН-03-12) «Системний підхід до мотивації в умовах промислового
підприємства» (кер. доц. Синиціна Ю.П.).
65. Томілова В.Д. (МН-03-12) «Маркетингові аспекти управління рекламною діяльністю
підприємств машинобудівної галузі» (кер. доц. Синиціна Ю.П.).
66. Кравченко Н.А. (МН-03-14) «Маркетингова діяльність вищих навчальних закладів» (кер.
ст. викл. Пахлова О.В.).
67. Долинський М.О. (МН-01-14) «Визначення конкурентоспроможності товару» (кер. ст.
викл. Пахлова О.В.).

68. Сесь М.О. (МН-01-14) «Конкурентоспроможність послуг» (кер. ст. викл. Пахлова О.В.).
69. Печурін М.С. (МН-03-14) «Переваги та недоліки SWOT-аналізу у стратегічному
плануванні маркетингової діяльності підприемства» (кер. ст. викл. Пахлова О.В.).
70. Перескок А.Р. (МН-03-14) «Основні стратегії маркетингу залежно від рівня сегментації
ринку» (кер. ст. викл. Пахлова О.В.).
71. Кравець А.А. (МН-01-14) «Визначення маркетингової стратегії на основі портфельного
аналізу» (кер. ст. викл. Пахлова О.В.).
72. Ворощук А. В. (МН-03-14) «SWOT-аналіз на прикладі ВАТ «САНДОРА» (кер. ст. викл.
Пахлова О.В.).
73. Пожарська О.В. (МН-03-14) «Комплекс маркетингу «4Р» для українських підприємств»
(кер. ст. викл. Пахлова О.В.).
74. Ромачевська К. (МН-03-14) «Особенности ценообразование в сфере услуг» (кер. ст. викл.
Пахлова О.В.).
75. Туревський С.П. (МН-01-13) «Вдосконалення маркетингової діяльності підприємства ТЦ
«Нагорний» (кер. ст. викл. Пахлова О.В.).
76. Железняк О.В. (МН-901-13) «Система менеджмента качества» (кер. ст. викл. Пахлова
О.В.).
77. Лукіянчук В.А. (МН-901-11с) «Управління компанією в умовах невизначеності» (кер. доц.
Шпортько А.Ю.).
78. Шишига Н.В. (МН-901-11с) «Кадрова політика підприємства» (кер. доц. Шпортько А.Ю.).
79. Коваленко Д.В. (MH-90I-11с) «Вдосконалення імпортної діяльності вітчизняних
підприємств» (керівник доц. Алешина Т.В.).
80. Живиця М.В., (МН-01-12) Франчайзинг як форма підприємницької діяльності вітчизняних
підприємств (керівник доц. Алешина Т.В.).
81. Маницька А.В. (MH-901-11с) «Особливості сучасної зовнішньоекономічної діяльності
України» (керівник доц. Алешина Т.В.).
82. Падун О. (ІІФН) («Регіональна інноваційна система як основний об'єкт формування
інноваційної політики» (кер. ст. викл.Савченко Г.Г.)
83 Філоненко О. (ІІФН) «Особливості фінансування підприємництва бізнес-янголами» (кер.
ст. викл.Савченко Г.Г.)
84 Федоріна Н. (ІІФН) «Фінансові ресурси населення та їх вплив на інноваційні процеси в
Україні» (кер. ст. викл.Савченко Г.Г.)
85. Ярошенко Л. (ІІФН) «Аналіз інноваційної діяльності промислового підприємства в
умовах циклічних економічних процесів» (кер. ст. викл.Савченко Г.Г.)
86 Бібік О.І.(ПДТУ) «Соціальноспрямований маркетинг» (кер.д.е.н., доц.. Гончар В.В.)
87 Вакуленко О.О. (ПДТУ) «Маркетинговий аналіз web-сайтів товарів та послуг» (кер., доц..
Гончар В.В.)
88 Усенко В.П. (ПДТУ) «Аутсорсинг как инструмент ведения бизнеса» (кер., доц.. Гончар
В.В.)
ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРІЯ
Керівник секції проф. Старовойт А.Г.
Підсекція “Металургійне паливо та вогнетриви”
Керівник підсекції доц. Малий Є.І.
17травня, 13.00, ауд.325
1. Тельнова Д.П. (ХТ01-13) "Удосконалення методів визначення реологічних властивостей
електродних нафтових пеків" (кер. доц. Малий Є.І.).
2. Іванова В.І.(ХТ-02-12) «Перспективи розвитку вуглецьвміщуючих вогнетривких матеріалів»
(кер. доц. Голуб І.В.)
3. Бурцева Т.О. (ХТ-02-12) «Розробка оптимальної футеровки сталерозливних ковшів»

(кер. доц. Голуб І.В.)
4. Соц К.Є. (ХТ-02-14) «Дослідження теплових витрат вогнетривких матеріалів»
(кер. доц. Голуб І.В.)
5. Павлухіна А.В. (ХТ02-12м) «Дослідження впливу мікрокремнезему на спікання та фазовий
склад матричного компоненту бетону» (кер. доц. Пісчанська В.В.).
6. Бурцева Т.О. (ХТ02-12м) «Проектування складу композиційних сумішей для керамічного
наплавлення» (кер. доц. Пісчанська В.В.).
7. Постоян А.В. (ХТ02-13) «Інноваційні технології виробництва вогнетривів для продування
сталі в ковші» (кер. доц. Пісчанська В.В.).
8. Андрєєв К.А., Кузьміна К.В. (ХТ02-13) «Розробка речовинного складу жаростійкого
теплоізоляційного бетону» (кер. ст. викл. Платонова Н.В.).
9. Довгаль А.Г. (ХТ02-14) «Суміш для теплоізоляційної обмурівки трубопроводів
теплоелектростанцій» (кер. ст. викл. Платонова Н.В.).
10. Богдан І. С. (ХТ01-14) «Сталий розвиток коксохімічного виробництва»
(кер.доц. Коверя А. С.).
11. Магей П. В. (ХТ01-13) «Дослідження зміни якості кам’яновугільного коксу при обробці
його хімічними реагентами» (кер.доц. Коверя А. С.).
12. Голубєв С.А (ХТ01-12м). «Дослідження впливу термічної підготовки вугілля на якісні
показники вугільної шихти» (кер. доц. Чемеринський М.С.).
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Керівник секції проф. Козлов В.М.
Підсекція “Вища математика”
Керівник Копорулін В.Л.
16 травня, 13-00, ауд. 392.
1. Афанасьєва Ю.К. «Математика і музика Бетховена» (кер. доц. Моня А.Г.)
2. Морєв А.Д. (АП-01-13-1 технікум) «Математичне моделіровання процесу виготовлення
літої метало-керамічної композиційної деталі» (кер. доц. Білова О.В.)
3. Смикова В.І., Васюк В.А. (АВ01-16), «Застосування золотого перетину до обчислення
коефіцієнтів кубічних сплавів» (кер. доц. Копорулін В.Л., ас. Бас Т.П.)
4. Попова К. О. (АВ01-16) «Застосування функцій багатьох змінних в задачах економіки»
(кер. доц. Копорулін В.Л., ас. Бас Т.П.)
5. Лісний Д.Ю. (МБ-01-16) «Застосування диференціальних рівнянь до розв’язання задач
інженерної механіки» (кер. ас. Сушко Л.Ф.)
Підсекція “Прикладна математика та обчислювальна техніка”
Керівник проф. Швачич Г. Г.
16 травня, 13-00, ауд. 470
1. Крылова Н.А. (ДИ01-14) “Трансформация Бокса-Кокса и особенности ее применения”
(рук. ст.преп. Иващенко Ю.С.)
2. Смирнова С.О. (ДИ01-13) “Створення надбудови та її підключення до MS Excel” (рук.
асс. Онищенко А.В.)
3. Ковалева А.Д. (ДИ01-13) “Аналіз часового ряду спеціалізованої інформації” (рук.
ст.преп. Петречук Л.Н.)
4. Скупченко В.Ф.(ЕО-01-12) “Расчет структурного состояния металлоизделий в
созданной компьютерной модели” (рук. доц. Соболенко А.В.)
5. Биневич С.В. (АВ-01-15) “Компьютерные вирусы как разновидность компьютерных
преступлений” (рук. ст.преп. Гуляева Е.А.)
6. Клименко В.В. (АВ-01-15) “Облачные хранилища данных” (рук. ст.преп. Гуляева Е.А.)
7. Попова К.А. (АВ-01-16) “Классификация проблем и средств защиты информации в
сети интернет” (рук. ст.преп. Гуляева Е.А.)

8. Чекрижов А.И. (ФИ-01-16-1) “Использование MS PowerPoint для презентации
особенностей фонетики английского языка (english phonetics)” (рук. ст.преп. Нечухаева Н.В.)
9. Безноско В.А. (ИМ01-12м) “Программирование микроконтроллеров на языке Arduino
с использованием одноименной среды разработки” (рук. ст.преп. Толстой В.В.)
10. Петрова А.А. (МВ02-12м) “Элементы теории проверки статистических гипотез”
(рук. асс. Егорцева Е.Е.)
Підсекція “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка”
Керівник доц. О.П.Морозенко
17 травня, 13-00, ауд. 603
1. Володько Г. Г. (ІМ-01-16) “Гениальні ідеї та винаходи в рукописах Леонардо да
Вінчі” (кер. доц. Морозенко О.П.)
2. Котельнікова К.О., Гамова А.В. (МЛ-01-14-1) «Створення моделі ливарної деталі та
форми для її відливки за допомогою програми Auto Cad» (кер. ас. Грибанова Н.Ю.)
3. Щепакін Д.О. (МЛ-01-14-1) «Комп’ютерне 3D моделювання складних поверхонь
методом поперечних перерізів за допомогою програми Auto Cad» (кер. ст.викл. Вишневський
І.В.)
4. Лутченко Я.В., Гамова А.В. (МЛ-01-14-1) «Моделювання геометричних поверхонь
способами видавлювання, зсуву, обертання і лофтінгу за допомогою програми Auto Cad» (кер.
ст.викл. Малишко Г.В.)
5. Біляков М.І. (МЕ-01-16-2) «Роль визуализации, геометрического моделирования при
решении графических задач» (кер. ст.викл. Белінська Ю.Ю.)
6. Мирошниченко Є.Ю. (МЕ-01-16-1) «Контрольно-измерительные приборы и техника
измерений» (кер. ст.викл. Белінська Ю.Ю.)
Підсекція «Фізика»
Керівник секції проф. Козлов В.М.
17 травня, 14.00, ауд. 137
1. Забродська А.А. (МВ 01-16) «Кінетичні фазові переходи при інжекційному синтезі
електродного композитного шару» (кер. доц. Денисенко О.І.)
2. Макарчук О.А. (МE 01-16-2) « Приповерхневі поля температур в системі “метал –
підкладка” при різних енергетичних впливах» (кер. доц. Денисенко О.І.)
3. Савенко В.В. (МE 01-16-1) «Лазерна діагностика активного аерозолю для створення
штучних опадів» (кер. доц. Денисенко О.І.)
4. Гузь И.А., ( КН 01 – 15) «Тепловые повреждения полупроводниковых приборов (рук. доц.
Кузнецов Е. В.)
5. Танцюра І.А., Пашкова А.О. (ХТ-01-16) «Воздействие элекромагниных полей на
организм» (рук. ст. пр. Тимошенко В.Н.)
6. Постоленко А.В. (ХТ-01-16) «Влияние акустических колебаний на организм человека»
(рук. ст. преп.Тимошенко В.М.)
7. Васюк В.А. (АВ-01-16), « Сверхсветовая скорость» (рук. ст.преп.Калениченко В.В.)
8. Смыкова В.А., (АВ-01-16), « Эксперимент по одновременности событий» (рук. ст. преп.
Калениченко В.В.)
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Керівник секції доц. Британ В.Т.
Підсекція "Історія та культурологія"
Керівник доц. Мосюкова Н.Г.
16 травня, 10.00, ауд. 442

1. Бобилєв І.О. (ЕП01-16) ″Михайло Грушевський в історії українського державотворення та
науки″ (кер. доц. Британ В.Т.)
2. Ревякін В.В. (ОА01-16) ″Двадцять третій Міністр Міністерства вищої освіти України (до
100-річчя від дня народження Г.Г. Єфименка)″ (кер. доц. Британ В.Т.)
3. Кузнецова А. (МН01-16) ″Україна в умовах незалежності″ (кер. ст. викл. Савич А.В.)
4. Калашникова Є.Д. (МН03-16) ″Роль вивчання дисципліни «Культурологія» у формуванні
соціокультурного простору студента″ (кер. ст. викл. Савич А.В.)
5. Лупыр Р.Р. (МН01-16) ″Формирование историко-экологической среды на современном
этапе в формате национальной идеи″ (кер. ст. викл. Савич А.В.)
6. Сажин О.Т. (МН01-15) ″Хрещеня Київської Русі як засіб укріплення єдності народу″ (кер. ст.
викл. Савич А.В.)
7. Саленкова Є. (МН01-16) ″Заснування українського кіномистецтва″ (кер. ст. викл. Савич
А.В.)
8. Старина О.Г. (ФК901-12-З) ″Духовное возрождение современного социума через призму
экогуманизма″ (кер. ст. викл. Савич А.В.)
9. Танцюра І.А. (ХТ01-16) ″Література ХХ-ХХІ століття як духовний провідник сучасності″
(кер. ст. викл. Савич А.В.)
10. Ворощук А.В. (МН01-14) ″Громадянський шлюб як суспільне явище″ (кер. ст. викл.
Савич А.В.)
11. Мережа О.С. (МН01-16) ″Роль и значение гуманитарных наук в становлении современного
инженера″ (кер. ст. викл. Савич А.В.)
12. Неплях А.О. (МН 01-16-3) ″Розвиток архітектури України в ХІХ – початку ХХ століття″
(кер. ст. викл. Савич А.В.)
13. Єлисавенко Д.Ю. (ЕП-901-14) ″Виникнення української культурологічної думки″ (кер. ст.
викл. Савич А.В.)
14. Пожарська О.В., Долинський М. (МН01-14) ″Культура службових відносин″ (кер. ст. викл.
Савич А.В.)
15. Бова Д.В. (МН01-16-1) ″Історичне підґрунтя творчості Т.Г. Шевченка″ (кер. ст. викл. Савич А.В.)
16. Перескок А.Р. (МН 01-14) ″Культурні універсалії″ (кер. ст. викл. Савич А.В.)
17. Кравець А.А. (МН 01-14) ″Молодіжна субкультура″ (кер. ст. викл. Савич А.В.)
18. Ворощук А.В., Кравець А.А. (МН 01-14) ″Метафоризація, як засіб творчої спрямованості
методів навчання мови″ (кер. ст. викл. Савич А.В.)
19. Чебанова М.О. (МН01-15) ″Типологія культур: георгафічний принцип″ (кер. ст. викл.
Савич А.В.)
20. Забродська А.А. (МВ01-16) ″Неоднозначна історична оцінка політичної діяльності Івана
Мазепи″ (кер. доц. Мосюкова Н.Г.)
21. Авраменко О.М. (КН01-14-2) ″Козацтво і Османська Імперія: розвиток стосунків″ (кер.
доц. Мосюкова Н.Г.)
22. Чернов О.Д. (КН01-14-2) ″Київська Русь і Польща: розвиток відносин″ (кер. доц. Мосюкова
Н.Г.)
23. Пікуленко Я.А., Бражнік Ю.О. (ІІФН) «В.Винниченко про причини занепаду Української
державності» (кер. доц. Кузнецов О.А.)
24. Галушко Т.С. (ДІ16-1) Українці в ранньосередньовічних міграційних процесах (кер. викл.
Дуб С.К.)
25. Тудовші А.А. (ДІ16-1) « Українсько-північнобалканські етнічні зв’язки», (кер. викл. Дуб
С.К.)
26. Музиченко А.В. (ДІ16-1) «Початок слов'янської колонізації півночосхідної Європи» (кер.
викл. Дуб С.К.)
27. Левченко О.М. (ДІ16-1)
«Релігійно-церковна ситуація в україні періоду руїни», (кер.
викл. Дуб С.К.)
28.Цюп’як І.Р., (ДНУ) Науковий і природоохоронний доробок Ф. Фальц-Фейна, (кер. викл.
Дуб С.К.)

Підсекція "Українська мова"
Керівник доц. Чумакова Г.А.
17 травня, 11.30, ауд. 442
1. Мельник Т.М. (ЕП01-16) ″Розвиток українського алфавіту″(кер. доц. Чумакова Г.А.)
2. Кулеша Е.А. (ФК01-16) ″Становлення української графічної системи″ (кер. доц. Чумакова Г.А.)
3. Полукарова В. (ФІ01-14-2) ″Микола Костомаров (1817-1885) – перший класик української
історичної науки″ (кер. викл. Рибалко І.В.)
4. Пересунько А. (ФІ01-14-2) ″Новаторство драматурги М. Куліша″ (кер. викл. Рибалко І.В.)
5. Хачанова А. (ФІ01-14) ″Лесь Курбас – видатний реформатор театру″ (кер. викл. Рибалко
І.В.)
6. Забродська А. (МВ01-16) ″Семантична структура слова″ (кер. ст. викл. Леонова Н.В.)
7. Оруджов Г.П. (МБ 02-16) ″Поняття стилю″ (кер. ст. викл. Леонова Н.В.)
8. Леонов О.О. (МЕ 06-14) ″Особливості вивчення мови з погляду концепцій синхронії та
діахронії″ (кер. доц. Гапонова Л.Є.)
Підсекція «Документознавства та інформаційної діяльності»
Керівник проф. Михайлюк О.В.
17 травня, 11.30, ауд. 440а.
1. Гайнудінова В.О. (ДІ01-15) «Проблема викривлення інформації у засобах масової
інформації» (кер. доц. Ткач Л.М.)
2. Граб Т.В. (ДІ01-14) «Уміння працювати з інформацією як необхідна складова професійної
компетентності документознавця» (кер. доц. Ткач Л.М.)
3. Жебелєва О.І. (ДІ 01-14) «Методики моніторингу медійного поля ЗМІі» (кер. доц. Ткач
Л.М.)
4. Макаренко А.В. (ДІ01-13-2) «Система електронного урядування як форма взаємодії влади і
суспільства» (кер. доц. Ткач Л.М.)
5. Охотнікова Ю.І. (ДІ01-15) «Проблема розуміння в комунікативному процесі та способи її
реалізації» (кер. доц. Ткач Л.М.)
6. Хода В.Л. (ДІ01-15) «Роль кліше в мовній комунікації українського телевізійного простору»
(кер. доц. Ткач Л.М.)
7. Чернобаєва О.А. (ДІ01-13) «Інформаційно-комунікаційні механізми формування іміджу
України» (кер. доц. Ткач Л.М.)
8. Шелудько А.В. (ДІ01-13) «Електронний документообіг» (кер. доц. Прокоф’єва К.А.)
9. Микицей С.В. (ДІ01-13) «Вивчення документа як джерела інформації та засоба соціальної
комунікації» (кер. доц. Прокоф’єва К.А.)
10. Крилова Н.О. (ДІ01-14) «Конфліктогени спілкування, їх види та особливості» (кер. доц.
Решетілова О.М.)
11. Трофименко Т.М. (ДІ01-15) «Особливості роботи з документами, які містять комерційну
таємницю» (кер. доц. Решетілова О.М.)
12. Лиміч К.В. (ДІ01-15) «Безпека передачі інформації в стільникових мережах» (кер. доц.
Решетілова О.М.)
13. Ляшко О.М. (ДІ01-13-2) «Проблеми утворення і діяльності органів самоорганізації
населення» (кер. ст. викл. Бруй Т.О.)
14. Шевченко А.В. (ДІ01-13-2) «Проблеми сучасного діловодства» (кер. ст. викл. Бруй Т.О.)
15. Іванова І.Ю. (ДІ01-13-1) «Трансформація документної сфери суспільства» (кер. доц.
Савченко С.В.)
Підсекція «Філософія»
Керівник проф. Халапсіс О.В.
17 травня, 13-00, ауд. 456

1.
Романченко А.В. (ЕК01-14) «Естетична свідомість як предмет вивчення естетики»
(керівник доц. Борисова Т.В.).
2.
Гузь І. О. (КН01-15) «Пифагор и его учение» (керівник доц. Борисова Т.В.).
3.
Куліш П.С. (ОА01-15) «Философские взгляды Фридриха Ницше» (керівник доц.
Борисова Т.В.).
4.
Єрьоміна А. (ОА-01-15) «Философское наследие Л.Фейербаха» (керівник доц. Борисова
Т.В.).
5.
Рижко К.М. (ОА01-14) «Культура спілкування як прояв внутрішньої культури
особистості» (керівник доц. Борисова Т.В.).
6.
Хрієнко С.С. (ОА-01-15) «Смертная казнь как этическая проблема» (керівник доц.
Борисова Т.В.).
7.
Чернобаєва О. (ДІ01-13-1) «Эволюция «Абсолютного духа» в философии Гегеля, как
модель для осмысления эволюции техносферы» (керівник доц. Бескаравайний С.С. )
8.
Ляшко О., (ДІ01-13-2) «Различие между гилозоизмом и панпсихизмом, как критерий
анализа «интернета вещей» (керівник доц. Бескаравайний С.С.)
9.
Володько Г. (ІМ01-16) « Ідея спорідненої праці у творчості Г.С.Сковороди» (керівник
ст. викладач Лазаренко В.П.)
10.
Лісний Д. (МБ01-16) «Про особливості взаємозв’язку філософії та науки» (керівник ст.
викладач Лазаренко В.П.)
11.
Толстунова М. (МБ01-16) «Особливості філософської творчості» (керівник ст. викладач
Лазаренко В.П.)
12.
Черкасов П.А. (МБ01-16) «Філософія «серця» у творчості П. Юркевича» (керівник ст.
викладач Лазаренко В.П.)
Підсекція «Соціологія та політологія»
Керівник проф. Побочий І.А.
17 травня, 13-00, ауд. 482
1.
Нечай Ю. (ХТ03-15)
«Політична система суспільства в світлі сучасних
глобалізаційних процесів»(керівник проф. Побочий І.А.)
2.
Кульчицький Д. (ТЕ01-15) «Концепція інформаційного суспільства та її становлення»
(керівник проф. Побочий І.А.)
3.
Абрамов М.Д. (ЕП01-14) «Персоналистский политический режим» (керівник доц.
Амельченко О.Є.)
4.
Аскеров Д.Р. (ЭК01-14) «Общество риска» (керівник доц. Амельченко О.Є.)
5.
Багдасарян Д.А. (ФК01-14) « Политико-философские постулаты демократии» (керівник
доц. Амельченко О.Є.)
6.
Романченко А.В. (ЭК01-14) «Информационные и виртуальные объекты в пропаганде»
(керівник доц. Амельченко О.Є.)
7.
Хриєнко С.С. (ОА01-14) «Политика как игра» (керівник доц. Амельченко О.Є.)
8.
Анісімова О. О. (КН01-14-2) «Політична соціалізація особи» (керівник доц.. Курєвіна
Т.В.)
9.
Кравченко М. А. (КН01-14-2) «Громадянське суспільство: необхідні умови
функціонування» (керівник доц. Курєвіна Т.В.)
10.
Чернов О. Д. (КН01-14-2) «Політична еліта в структурі влади» (керівник доц. Курєвіна
Т.В.)
11.
Чернорот Д. Е. (КН01-14-2) «Новітні концепції демократії» (керівник доц. Курєвіна
Т.В.)
12.
Рубцова П. О. (КН01-14-1) «Роль громадської думки в політиці» (керівник доц.
Курєвіна Т.В.)
Підсекція «Педагогіка і психологія»

Керівник підсекції проф. Палагута В.І.
17 травня, 9-00, ауд. 373
1. Карамишев І.К. (ПР01-13) «Особливості застосування ілюстративно-демонстраційних
методів у процесі викладання технічних дисциплін» (кер. проф. Палагута В.І.).
2. Брильова В.О. (ПР01-12м) Ризикована поведінка серед студентства та ймовірні шляхи її
подолання (кер. проф. Палагута В.І.).
3. Примак Т.В. (ПР01-12м) «Освітня діяльність викладача сучасного технічного ВНЗ: ІКкомпетентність викладача»(кер. доц. Лучанінова О.П.).
4. Купрій А.В. (ПР01-12с) «Професійна культура майбутнього інженера-педагога» (кер. доц.
Лучанінова О.П.).
5. Медведкова І.С. (ПР01-12м) «Вища професійна школа: інформаційна компетентність
студентів у процесі професійної підготовки» (кер. доц. Лучанінова О.П.).
6. Медведкова І.С. (ПР01-12м) Вища професійна школа: шляхи реалізації інноваційного
навчання (кер. доц. Лучанінова О.П.).
7. Мілова К.А. (ПР01-13) «Викладач нового типу: професіонал і особистість» (кер. доц.
Лучанінова О.П.).
8. Яременко А.С. (ПР01-14) «Особистість випускника ПТНЗ в процесі фахової підготовки та
самобудови» (кер. доц. Лучанінова О.П.).
9. Карамишев І.К. (ПР01-13) «Нові цінності освіти як засіб підтримки самопобудови
особистості студента» ( кер. доц. Лучанінова О.П.).
10.
Волошина А.І. (ПР01-12с) Формування ключових компетенцій студентів як основа
їхньої професійної підготовки» (кер. доц. Лучанінова О.П.).
11.
Левенець О.І. (ПР01-14) «Навчально-пізнавальна компетенція студентів як педагогічна
проблема» (кер. доц. Лучанінова О.П.).
12.
Василішина К.С. (ПР01-13) «Соціокультурна компетентність здобувача вищої освіти»
(кер. доц. Лучанінова О.П.).
13.
Мішкевич Ю.В. «Виховний потенціал навчальних дисциплін гуманітарного
циклу» (ПР01-12М) (кер. доц. Лучанінова О.П.)
14.
Дишлевич Ю.Д. (ПР01-14) «Професійна підготовка майстра виробничого навчання як
фахівця і особистості» (кер. доц. Лучанінова О.П.)
15.
Підпальна О.В. (ПР01-13) «Інформаційна компетентність здобувачів вищої освіти»
(кер. доц. Лучанінова О.П.).
16.
Зінченко К.О. (ПР-01-14) «Особливості виховної роботи в ПТНЗ» (кер. доц.
Лучанінова О.П.).
17.
Атрошенко В.В. (ПР01-15) Особливості індивідуалізації та диференціації навчання у
ВНЗ (кер. доц. Учитель І.Б.).
18.
Бродна Ю.В. (ПР-01-13) «Особистісне зростання майбутнього педагога професійного
навчання у майбутній професії» (кер. доц. Учитель І.Б.).
19.
Василишина К.С. (ПР-01-13) «Формування міжособистісних компетенцій студентів
засобами інтерактивних технологій» (кер. доц. Учитель І.Б.).
20.
Новаковська І.О. (ПР-01-13) «Організація самостійної роботи студентів засобами
інформаційно-компьютерних технологій» (кер. доц. Учитель І.Б.).
21.
Єрьоменко Р.І. (ПР-01-12с) «Формування умінь студентів працювати в команді
засобами педагогіки співробітництва (кер. доц. Учитель І.Б.).
22.
Лобанова В.І. (ПРО901-11с) «Формування професійних умінь майбутніх
електрогазозварників засобами інтерактивних технологій» (кер. доц. Учитель І.Б.).
23.
Кокоцька А. (ПР01-13) «Традиції естетичного виховання дітей засобами
Петриківського розпису» (кер. доц. Учитель І.Б.).
24.
Бродна Ю.В. (ПР01-13) «Комунікативна толерантність студентів» (кер. доц. Сурякова
М.В.).
25.
Бродна Ю.В. (ПР01-13) «Тривожність та ефективність людини в стресовій ситуації»
(кер. доц. Сурякова М.В.).

26.
Василишина К.С. (ПР01-13) «Психологічні особливості професійного вигоряння
експертів мобільного зв’язку» (кер. доц. Сурякова М.В.) .
27.
Атрошенко В.В. (ПР01-15) «Міжособистісні стосунки як соціально-психологічний
феномен» (кер. доц. Сурякова М.В.).
28.
Левенець О.І. (ПР01-14) «Принцип зняття навантаження» (кер. доц. Сурякова М.В.).
29.
Левенець О.І. (ПР01-14) «Агресія як соціально-психологічний феномен» (кер. доц.
Сурякова М.В.).
30.
Кардаільський М.О. (ПР01-12 С) «Застосування методу конкретних ситуацій у
процесі професійної підготовки майбутніх інженерів» (кер. ст. викл. Фоменко І.А.).
31.
Острікова М.В. (ПР01-14) «Педагогічний конфлікт: причини виникнення, стратегії
вирішення та способи запобігання» (кер. ст. викл. Фоменко І.А.).
32.
Тайнолюб Б.М. (ПР01-13) «Віртуальна екскурсія як засіб активізації навчальнопізнавальної діяльності студентів» (кер. ст. викл. Фоменко І.А.).
33.
Тайнолюб Б.М. (ПР01-13) «Формування етичної компетентності майбутніх
викладачів-дослідників як актуальна задача професійної освіти» (кер. ст. викл. Фоменко І.А.).

Підсекція «Іноземні мови»
Керівник доц. Прутчікова В.В.
16 травня 13.00 , ауд. 521
1. Акименко Д., «Development of the Android application for Web-resource of public control
Housing and Communal Services» (language adviser Pidvysotska G.V.)
2. Бабич A. «Fretting-corrosion and methods to combat» (language adviser Pidvysotska G.V.)
3. Васюченко Н., «Accounting in Ukraine» (language adviser Nikitina I.P.)
4. Кіріченко М., Ткачук Д., «Outstanding contribution of Sergey Korolyov» (Associate Professor
Sharkova S.F.)
5. Кліщ С., «Development of software for monitoring user’s actions» (language adviser Pidvysotska
G.V.)
6. Козлов Ю. «Improvement of electrothermal technology for producing aluminium-silicon alloys
from Ukrainian low-quality bauxites and waste of enrichment» (language advisor Kyrpyta T.V.)
7. Колотило М., «Web resource development» (language adviser Pidvysotska G.V.)
8. Кривоніс M., «Development of three-dimensional models» (language adviser Pidvysotska G.V.)
9. Кудрік С., «Methodology for managing multi-device tools on milling machines with softwear
control» (language adviser Pidvysotska G.V.)
10. Кузін В., «Functional features» (language adviser Pidvysotska G.V.)
11. Кузьмін Р., «The problem of ecology and environmental protection» (language adviser
Pidvysotska G.V.)
12. Крива Л., «Optimization of backup method accurate quadratic regularization» (language adviser
Pidvysotska G.V.)
13. Лисенко М., «Accounting and accounting system in Ukraine» (language adviser Nikitina I.P.)
14. Мазур Е., «National auditing standarts in Ukraine». (language adviser Nikitina I.P.)
15. Макарова O, «Industrial market reseach» (language advisor Kyrpyta T.V.)
16. Манукян A., «Creation of an electronic interactive tutorial «Web technologies and Web design»
(language adviser Pidvysotska G.V.)
17. Нікітін Є., «Duties of electromechanical engineering technicians». (language adviser Nikitina
I.P.)

18. Осадча A., Кутафіна Ю., «Influence of structural parameters on kinetics of destruction of
microalloyed construction steel» (language adviser Pidvysotska G.V.)
19. Пащенко С. «Research of casting production defects of «Pyatnyk» detail and technologies of
repair welding» (language adviser Pidvysotska G.V.)
20. Письменна A., «Production companies management improving» (language advisor Kyrpyta
T.V.)
21. Петрова A., «Analysis and manufacturing processes and magnetic metallographic quality control
seamless pipes» (language adviser Pidvysotska G.V.)
22. Петруша A., «Research of finger wearproofness of tractor tracks made from the deformed white
cast-iron». (language adviser Pidvysotska G.V.)
23. Романько K., «Machines and nanoplate» (language adviser Pidvysotska G.V.)
24. Рябов О., «Effeciency research of heat film installing». (language adviser Nikitina I.P.)
25. Ситнік В., «Computer visualization of search algorithms» (language adviser Pidvysotska G.V.)
26. Танцюра І., «Ivan Puluj as a prominent Ukrainian inventor» (Associate Professor Sharkova S.F.)
27. Ткаченко Р., «The development of software for an access to a database at the local server»
(language adviser Pidvysotska G.V.)
28. Юрченко A., «Using a packet of Blender in three-dimensional models» (language adviser
Pidvysotska G.V.)
Підсекція «Переклад»
Керівник підсекції доц. Прутчикова В.В.
17 травня,, 13-00, ауд. 426
1. Вильховая С. (ФІ 14-03) “Steelmaking in a twin-bath furnace” (кер. cт. викл. Давидова Т.А.)
2.
Вильховая С. (ФІ 14-03) “The pre-raphaelite brotherhood” (кер. cт. викл. Громова О.П.)
3.
Соколова А. (ФІ 13- 03) “До проблеми термінотворення” (кер. викл. Іщенко Т.В.)
4.
Кальчик Д. (ФІ 14-03) “English law. Supreme court of the United Kingdom” (кер. ст. викл.
Громова О.П.)
5. Кальчик Д. (ФІ 14-03) “The Arc-furnace steelmaking” (кер. cт. викл. Давидова Т.А.)
6.
Трачук А. (ФІ 15-04) “Problems of English translation” (кер. викл. Іщенко Т.В.)
7.
Куян О.В. (ФІ 13-01) “Частота вживання інфінітивного звороту complex subject в
англійських науково-технічних статтях у порівнянні з іншими інфінітивними конструкціями”
(кер. доц. Абрамова О. В)
8. Татарчук А.В., (ФІ 13-03) “Особливості категорії заперечення в англійській мові” (кер. доц.
Абрамова О. В.)
9.
Курант А.Д., (ФІ 13-03) “Граматичні проблеми перекладу науково-технічних текстів” (кер.
доц. Абрамова О. В.)
10. Данилова В.В., (ФІ 13-03) “До проблеми вивчення явища омонімії в англійській мові” (кер.
доц. Абрамова О. В.)
11.
Мартинюк Л.В., (ФІ 13-04) “Особливості перекладу дієслова в науково-технічній
металургійній статті” (кер. доц. Кривуля В.О.)
12.
Зотова А. Е. (ФІ 13-04) “Slang as one of the expressive means of the language” (кер. ст. викл.
Пасько Г. М.)
13.
Враголіч Д. М.,(ФI 13-02) “Порівняльний аналіз перекладу з англійської на слов’янські
мови імен власних у циклі романів Дж. К. Ролінг “Гаррі Поттер” (кер. ст. викл. Пасько Г. М.)
14.
Кір’якова К.О., (ФІ 13-02) “Кольоросприйняття та назви кольорів англійській мові на
прикладі роману Дж. К. Ролінг "Гаррі Поттер і філософський камінь" (кер. ст. викл. Пасько
Г.М.)
15.
Антонов Г.К. (ФІ-14-02) “Социальные сети в жизни молодежи” (кер. викл. Ситник О.В.)
16.
Хачанова А.С. (ФІ-14-2) “Почему не надо пользоваться приложениями переводчиками в
путешествии” (кер. викл. Ситник О.В.)
17.
Снігова А. (ФІ-15-4) “Особенности чаепития в Великобритании” (кер. викл. Ситник О.В.)

18.
19.

Грива А. (ФІ-15-4) “10 заповедей Януша Корчака” (кер. викл. Ситник О.В.)
Пересунько А. (ФІ-14-2) “Какие 5 понятий ассоциируют с Германией и немцами”
(кер. викл. Ситник О.В.)
Підсекція "Фізичне виховання"
Керівник доц. Хаджинов В. А.
16 травня, 13-00, ауд. 442
1. Біленко А.В. (ОА01-16) "Історичні аспекти розвитку фізичної культури і спорту в Україні"
(кер. викл. Чернявська О.А.).
2. Забродська А. А. (МВ01-16) "Фізична культура у формуванні здорового способу життя"
(кер. ст.викл. Яланська С.В.).
3. Корнутій В. І. (ФК01-15) "Оцінка стану здоров’я студентів ВНЗ на сучасному етапі" (кер.
доц. Хаджинов В.А.)
4. Кравець С. С. (ЕП01-16) "Шляхи підвищення ефективності процесу фізичного виховання у
ВНЗ" (кер. доц. Хаджинов В.А.)
5. Лисенко М. Г. (ФК01-15) "Ціннісне ставлення студентської молоді до спорту" (кер. доц.
Чекмарьова Н.Г.)
6. Матяшук С. В. (ТЕ01-12) "Проблеми формування й удосконалення спортивно-технічної
майстерності" (кер. ст.викл. Горянов С.В.)
7. Подобіна Л.А. (КН01-16-2)"Формування здорового способу життя студентської молоді"
(кер. викл. Шатрова О.В.).
8. Попова Є.І. (ФІ01-15-1) "Проблеми фізичної культури в Україні" (кер. викл. Шатрова О.В.)
9. Роздайбіда О. В. (ФК01-16) "Сучасні проблеми здоров’я та здорового способу життя у
фізкультурній освіті" (кер. викл. Чернявська О.А.).
10. Толстунова М.В. (МБ01-16) "Сучасні проблеми здоров’я та здорового способу життя у
фізкультурній освіті" (кер. ст.викл. Мироненко В.Л.).
11. Шкіль І. В. (ЕП01-15) "Туризм, як засіб забезпечення оптимальної рухової активності
студентів вищих навчальних закладів" (кер. доц. Чекмарьова Н.Г.)
ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
Керівник секції доц. Ніколенко А. В.
16 травня, 10.00, ауд. 117
1. Швець І.В. (АП01-13) «Питання динаміки привода з вентильними двигунами» (кер.
ст., викл. Бездєнєжних М.Є.).
2. Дзвінчук А.В. (АП01-13) «Дослідження гармонічного складу вихідної напруги
частотного перетворювача» (кер. доц. Нежурін В.І.).
3. Прокопенко С.В. (АП01-13) «Шляхи вирівнювання розподілу навантаження
приводних двигунів у дводвугунному крановому електроприводі» (кер. ст., викл. Куваєв
В.Ю.).
4. Горобець В.С. (АП01-12м) «Шляхи модернізації схем керування електродвигунами
групових рольгангів прокатних станів» (кер. доц. Стьопкін В.В.).
5. Дереза В.О. (АП01-13) «Аналіз енергетичної ефективності електромеханічних систем
засобами електропривода» (кер. доц. Кажан В.Є.).
6. Задорожній Д.О. (АП01-12м) «Модернізація головного привода шліфувального
верстату» (кер. доц. Стьопкін В.В.).
7. Щетінін С.Є. (АП01-12М) «Моделювання перехідних процесів в електроприводах»
(кер. доц. Кажан В.Є.).
8. Камишній (АП01-14) «О моделях функционирования асинхронного двигателя в
условиях некачественной электроэнергии» (кер. доц. Кузнецов В.В.).

9. Морев А.Д. (АП01-13) «Система автоматичного регулювання збудження синхронних
двигунів» (кер. доц. Стьопкін).
ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ
Керівник секції проф. Єрьомін О. О.
16 травня, 10-00, ауд. М 811

1. Мещерякова В.Р. (ЕО01-13), Накопичувачі промислових відходів - небезпечні промислові
об’єкти (кер. доц. Матухно О.В.)
2. Логвиненко Е.О. (ЕО01-14), Проблемы экологического воспитания детей (рук. доц. Матухно
Е.В.)
3. Скубченко В.Ф. (ЕО01-12с), Проблемы утилизации строительных отходов в Украине (рук. ст.
преподаватель Сухарева М.В.)
4. Жуган Е.В. (ЕО01-13), Воздействие коксохимического производства на окружающую среду
(рук. ст. преподаватель Сухарева М.В.)
5. Долгова Т.В. (ЕО01-13), Сучасні напрямки по збору, утилізації та переробки твердих
побутових відходів (кер. доц. Суліменко С.Є.)
6. Конкіна Я.О. (ЕО01-12м), Вплив машинобудівної промисловості на довкілля (кер. доц.
Бабенко Л.В.)
7. Лєщева Є.В. (ЕО01-12м), Проблеми екологізації промислового виробництва (кер. доц.
Бабенко Л.В.)
8. Копцева О.Ю. (ЕО01-12с), Розробка системи очистки газів, які утворюються при виробництві
піровуглецю (кер. ст. викл. Мєшкова А.Г.)
9. Анткова О.О. (ЕО901-11с), Аналіз ефективності роботи системи оборотного водопостачання
ТОВ МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» (кер. ст. викл. Мєшкова А.Г.)
10. Жуган Є.В. (ЕО01-13), Перспективи утилізації конверторних газів в умовах ПрАТ
«ЕВРАЗ−ДМЗ» (кер. ст. викл. Мєшкова А.Г.)
11. Десятерік І.О. (ЕО901-11с), Пропозицій щодо ефективного функціонування систем
водопостачання підприємств по виробництву цукру (кер. ст. викл. Мєшкова А.Г.)
12. Ващенко К.В. (ЕО01-13), аналіз існуючих перетворювачів сонячної енергії та пропозиції щодо
їх використання в умовах Дніпропетровської області (кер. ст. викл. Мєшкова А.Г.)
13. Тараба А.Є. (ЕО01-13), Аналіз якості очистки питної води, якою користуються мешканці м.
Дніпро (кер. ст. викл. Мєшкова А.Г.)
14. Логінова Т.С. (ЕО901-12), Аналіз існуючих пристроїв для локального доочищення питної
води та пропозиції щодо їх використання (кер. ст. викл. Мєшкова А.Г.)
15. Cкубченко В.Ф. (ЕО01-12с), Дослідження системи біологічної очистки стічних вод
кондитерських фабрик з метою обрання раціональної схеми (кер. ст. викл. Мєшкова А.Г.)
16. Логінова Т.С. (ЕО901-12), Залежність фізіологічної повноцінності питної води від виду
побутового фільтра, який використовується для доочищення (кер. ст. викл. Мєшкова А.Г.)
17. Иванилова Е.Ю. (ЕО01-15), Анализ изменения концентрации СО2 в атмосфере земли (рук. доц.
Саввин А. В.)
18. Боднар Д.В. (ЕО01-13), Загрязнение воздушной среды жилых помещений (рук. доц. Иванов
И.И.)
19. Попова В.В. (ЕО01-13), Анализ радоновой опасности в Украине (рук. доц. Иванов И.И.)
20. Маханько В.Г. (ЕО901-11с), Экологически безопасная технология переработки
ртутьсодержащих отходов (рук. доц. Иванов И.И.)
21. Бондар О.М. (ЕО01-12с), Екологічний стан і шляхи збереження р. Дніпро (кер. доц. Іванов І.І.)
22. Лапина Е.С. (ЕО-01-13), Проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами в условиях
региона (рук. асс. Кравцов С.В.)

23. Редько В.Ю. (ЕО01-14), Заболевания, вызванные антропогенным загрязнением окружающей
среды (рук. асс. Кравцов С.В.)
24. Кикоть О.В. (ЕО-01-13), Экологические последствия разработки урановых руд в
Днепропетровской области (рук. асс. Кравцов С.В.)
25. Кібкало Р.С. (ЕО-01-13), Проблеми відновлення порушених земель промислових регіонів
(кер. ас. Кравцов С.В.)
26. Ващенко К.В. (ЕО-01-13), Екологічні проблеми водойм Дніпропетровської області (кер. ас.
Кравцов С.В.)
27. Говорунец Т.Г. (ЕО01-14), Перспективи використання альтернативних джерел енергії (кер.
ас. Кравцов С.В.)
28. Кудряшова В.В. (ЕО01-13), Проблемы загрязнение почв тяжелыми металлами (рук. асс.
Кравцов С.В.)
29. Симба Анселмо. (ЕО-01-14), Онкологические заболевания как последствия загрязнения
окружающей среды (рук. доц. Прокопенко Е.М.)
30. Загайкан М.Т. (гр. ЕО901-12), Перспективи розвитку біоенергетики в Україні (кер. ас.
Соболевська О.С.)
31. Божко А.О., (І І ФН) Сучасний стан охорони навколишнього середовища вУкраїні (кер. ст.
викл. Гуцалова В.І.)
32. Юхимович
А.С.(ІІФН)
Проблеми
оцінки
соціально-економічної
ефективності
природоохоронних заходів (кер. ст. викл. Гуцалова В.І.)
Підсекція «Екологія металургії»
Керівник проф. Балакін В.Ф.
17 травня , 10-00, ауд. 278
1.
Кузін М.С. (МЕ09-13) «Дослідження можливості рециклінгу радіаційно забрудненого
металу на основі його плавлення» (кер. доц. Машиністов В.Є.)
2.
Шлега А.А. (КН01-16-2) «Експериментальне дослідження кількісного зв'язку
радіоактивності речовини з рівнем іонізуючого випромінювання з його поверхні» (кер. ст.
викл. Галкін О.Ф.)
3.
Петренко К.Є. (ХТ03-13) «Забезпечення радіаційної безпеки виробничого персоналу
при переплавці радіоактивно забрудненого металобрухту»
(кер. доц. Лукін Є.В.)
СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ
Керівник секції доц. Корогод Н.П.
Підсекція «Інтелектуальна власність»
Керівник доц. Корогод Н.П.
17 травня, 11.00, ауд. 341
5. Машенкіна В.А. (ІВ-901-11) «Інтелектуальний потенціал як необхідна складова регіонального
розвитку» (кер. доц. Корогод Н.П.)
6. Рикова В.В. (ІВ-01-12) Проблеми використання об’єктів права інтелектуальної власності,
створених у ВНЗ (кер. доц. Корогод Н.П.)
7. Безугла А.Ю. (ІВ-901-11) «Знаки для товарів і послуг як інструмент ринкової діяльності
сучасних підприємств» (кер. доц. Корогод Н.П.)
8. Рудченко Т.М. (ІВ-01-12) «Актуальні аспекти взаємодії банківських установ і підприємств у
сфері інтелектуальної власності» (кер. доц. Новородовська Т.С.)

9. Гаркуша Л.М. (ІВ-901-11) «Інтелектуальна економіка – запорука розвитку країни» (кер. доц.
Новородовська Т.С.)
10. Рудченко О.М. (ІВ-01-12) «Інжинірингове супроводження договорів комерційної концесії у
сфері
інтелектуальної
власності
автосервісу»
(кер.
проф.
Петренко В.О.)
11. Донець Т.Ю. (ІВ-01-12) «Розробка механізму функціонування системи інтелектуальної
безпеки
промислового
підприємства»
(кер.
проф.
Петренко В.О.)
12. Кремень В.М. (ІВ-901-11) «Кадрове забезпечення інтелектуальної безпеки підприємства» (кер.
проф. Петренко В.О.)
13. Кольвах І.С. (ІВ-901-11) «Особливості оновлення системи інтелектуальної власності в умовах
промислового підприємства» (кер. проф. Петренко В.О.)
14. Соц К.Є. (гр. ХТ-02-14) «Особливості правозастосування при захисті авторських прав
інтелектуальної власності» (кер. проф. Петренко В.О.)
15. Коцар С.М. (ІВ-01-12) «Управління інтелектуальним потенціалом телекомунікаційної
компанії» (кер. доц. Драч І.Є.)
16. Торопова П. Ю. (ІВ-901-11) «Особливості використання об’єктів інтелектуальної власності в
рекламній діяльності» (кер. доц. Драч І.Є.)
17. Юдченко К.Г. (ІВ-901-11) «Об’єкти авторського права як результати творчої діяльності
студентів ВНЗ» (кер. доц. Драч І.Є.)
18. Зюзя А.О. (ІВ-901-11) «Охорона інформаційних ресурсів як об’єктів права інтелектуальної
власності» (кер. доц. Рулікова Н.С.)
19. Толочко М.С. (ІВ-901-11) «Особливості взаємодії ВНЗ та інноваційних підприємств при
створенні
об’єктів
промислової
власності»
(кер.
ас.
Швець Є.С.)
20. Бондар В. (гр. МЕ07-12м) «Шляхи закордонного патентування винаходів» (кер. доц. Хоменко
В.Л.)
Підсекція «Управління проектами»
Керівник проф. Кадильникова Т.М.
17 травня, 11-30, ауд. 480
1. Бєлік А.О. (АМ-12м) «Коммуникационные процессы в модели принятия управленческих
решений» (кер. проф. Кадильнкова Т.М.).
2. Кашин С.С., (АМ-12м) «Управленческие решения при оценивании финансового состояния
предприятия» (кер. проф. Кадильнкова Т.М.).
3. Власов Є.А. (УП02-12м) «Удосконалення системи управління для виводу металургійних
підприємств з метою випуску продукції Європейського рівня якості» (кер. проф. Григоренко
В.У.)
4. Єфременко А.В,(УП902-11-м) «Розвиток структури управління на металургійному
підприємстві» (кер. проф. Григоренко В.У.)
5. Федотова О.В. (УП02-12м) «Доказування та факти, які не підлягають доказуванню в
цивільному процесі: теоретична та практична проблематика» (кер. доц. Виприцький А.О.)
6. Шнайдер Г.А. (УП02-12м) «Менеджмент качества колесной продукции» (кер. доц. Діннік
Ю.О.) .О.)
7. Дукельська Н.Г. (АМ-12М) «Проект усовершенствования технологи прокатки разделения
на непрерывных мелкосортных станах» (кер. доц. Діннік Ю.О.).
Підсекція „Якість, стандартизація та сертифікація”
Керівник проф. Должанський А.М.
16 травня, 13-00, ауд. 285
1.
Колот Є.М. (МГ01-13) "Удосконалення методу визначення електричних властивостей
суспензій" (керівник проф. Должанський А.М.)

2.
Соя А.С. (МГ01-12С) "Нові стандарти ASTM на високооктанове паливо" (керівник
проф. Должанський А.М.)
3.
Іванько В.І. (МЕ12-13) "Нормування вимог до динамічних керованих знаків
дорожнього руху за стандартами NEMA" (керівник проф. Должанський А.М.)
4.
Ковтун А.П. (МЕ12-13) "Впровадження системи управління безпечністю харчових
продуктів (НАССР) в Україні"(керівник проф. Должанський А.М.)
5.
Борисова І.А. (МЕ12-13) "Аналіз нового технічного регламенту простих судин високого
тиску" (керівник проф. Должанський А.М.)
6.
Скідан М.Ю. (МЕ12-13) "Аналіз міжнародного стандарту ISO 16924:2016 на заправні
станції скрапленого природного газу" (керівник проф. Должанський А.М.)
7.
Рябих Є.В. (МЕ12-13) "Особливості використання стандарту ISO 17666:2016 на
управління ризиками в космічних системах" (керівник проф. Должанський А.М.)
8.
Жукова І.Ю. (МГ01-13) "Новий стандарт ASTM F963-16 з безпеки іграшок" (керівник
проф. Должанський А.М.)
9.
Дубінін О.О. (МГ01-13) "Нові стандарти МЕК на універсальні зарядні пристрої
наступного покоління" (керівники доц. Ломов І.М., доц. Ломова О.Б.)
10.
Килименко А.Р. (МГ01-12м) "Новий стандарт ISO 37001 – помічник у боротьбі з
корупцією" (керівник доц. Максакова О.С.)
Зеленін М.С. (МГ01-12м) "IRIS - стандарт якості для постачальників залізничної
11.
промисловості" (керівник доц. Максакова О.С.)
12.
Сисоєв В.А. (МГ01-13) "Аналіз стандарту ISO 10880:2017" (керівники доц. Ломов І.М.,
доц. Ломова О.Б.)
13.
Яніцький В.М. (МГ01-13) "Використання підходу DMAIC, як інструменту
вдосконалення управління виробництвом" (керівник доц. Чорноіваненко К.О.)
14.
Варич А.О. (МГ01-13) "«Чорний пояс» по системі «шість сигма» – шлях по досягненню
світового рівня якості продукції" (керівник доц. Чорноіваненко К.О.)
15.
Рябошапка О.С. (МГ01-13) "Базові складові ефективного енергоменеджменту в
Україні" (керівник доц. Чорноіваненко К.О.)
16.
Іващенко А.С. (МГ01-13) "Аналіз стандарту ДСТУ ISO 50015:2016" (керівник доц.
Чорноіваненко К.О.)
17.
Рябошапка О.С. (МГ01-13) "Модель управляння талантами «9-box talent matrix»"
(керівник доц. Чорноіваненко К.О.)
18.
Шаульська А.С. (МГ01-13) "Точки контролю якості газованих безалкогольних напоїв"
(керівник доц. Полякова Н.В.)
19.
Ковтун А.П. (МЕ12-13) "Аналіз вимог до якості зефіру класичного та оцінка його
органолептичних властивостей" (керівник доц. Полякова Н.В.)
20.
Іванько В.С. (МЕ12-13) "Сучасні вимоги до якості соків та сокових продуктів"
(керівник доц. Полякова Н.В.)
21.
Руденко І.Ю. (МГ01-14) "Волочіння сталевої низьковуглицевої катанки з поверхневими
конічними моделями дефектів" (керівники доц. Петльований Є.О., доц. Бондаренко О.А.)
22.
Сорока А.С. (МГ01-14) "Застосування методології IDEF0 для управління процесами
надання послуг" (керівники доц. Петльований Є.О., доц. Бондаренко О.А. )
23.
Кошман В.В. (МЕ12-13) "Підвищення точності та достовірності вимірювання розмірів
малих об'єктів при визначенні якості сталевого дроту" (керівники доц. Петльований Є.О., доц.
Бондаренко О.А. )
24.
Крошний О.П. (СТ01-12м) "Використання нових інструментів якості для управління
технологічними процесами в металургії" (керівники доц. Петльований Є.О., доц. Бондаренко
О.А. )
25.
Шаульська А.Ю. (МЕ12-13) "Розробка матеріалозберігаючих маршрутів волочіння
сталевої катанки з мінімізацією впливу її поверхневих дефектів" (керівники доц. Петльований
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