
Звіт про результати діяльності студентського наукового гуртка  

«Синергія» 
(назва СНГ) 

____кафедри менеджменту__ 
(назва кафедри) 

Інженерно-економічного факультету ОДАУ  

за 2018/2019 навчальний рік 

Студентський науковий гурток «Синергія створений у 2018 році. 

 

Метою створення наукового гуртка є активізація наукових 

досліджень серед студентів, а також реалізація наукових, творчих, духовних 

та інших інтересів студентів з проблем управління сучасними 

підприємствами.  

Завдання наукового гуртка:  

• заохочення наукової діяльності студентів, підтримка та ініціювання 

самостійної наукової та навчально-дослідницької роботи студентів; 

• закріплення у студентів теоретичних та практичних знань, розвитку 

творчого мислення та досягнення поглибленого освоєння навчальних 

дисциплін; 

• сприяння під керівництвом викладачів кафедри менеджменту 

вирішенню конкретних практичних проблем макроекономічного 

розвитку і діяльності окремих суб'єктів господарювання; 

• підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-

дослідних робіт студентів; 

• набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній 

роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах 

тощо; 

• здійснення науково-дослідної та науково-практичної діяльності 

шляхом залучення студентів на добровільних засадах до самостійної 

або колективної наукової роботи. 

Особовий склад гуртка. 

 
№ 

з/п  

П.І.Б. студента Курс, група 

1. Браткова Олена Іванівна 4 курс, бакалавр 

2.  Тельпіс Євгенія Іллівна 1 курс, магістр 

3.  Яковлєв Деніс Русланович 1курс, магістр 

4.  Міщенко Наталя Миколаївна 2 курс, магістр 

5.  Боєв Василь Михайлович 1 курс, магістр 

6. Білоусова Марія Олександрівна 1курс, магістр 

7. Лукашенко Лілія Володимирівна 1 курс, магістр 

8. Порач Ігор Анатолійович 1курс, магістр 

9. Пилипів Ірина Орестівна 1 курс, магістр 

10.  Стратан Андрій Борисович 1курс, магістр 

11.  Бальміллер Крістина Олександрівна 2 курс, магістр 



12. Полянська Ольга Сергіївна 2 курс, магістр 

13. Станіславська Віта  Віталіївна 2 курс, магістр 

14. Дерлі Валерій Валерійович 2 курс, магістр 

15. Фінік Анна Василівна 4 курс, бакалавр 

16. Ісаєнко Ірина Сергіївна 2 курс, магістр 

17. Кір’як Аделіна Анатоліївна 4 курс, бакалавр 

18. Ніка Христина Валеріївна 4 курс, бакалавр 

19. Тищенко Олена Олександрівна 4 курс, бакалавр 

20. Черненко  Анастасія Олегівна 4 курс, бакалавр 

21. Черненко Катерина Олегівна 4 курс, бакалавр 

22. Гайдук Юлія Олегівна 4 курс, бакалавр 

 

Керівник наукового гуртка: Дідур Ганна Іванівна, доцент, к.е.н., доцент 

кафедри менеджменту.   

Староста гуртка Браткова Олена Іванівна (4 курс, бакалавр) 

Тематика науково – дослідної  роботи гуртка: 

Дослідження СНГ здійснюються у межах виконання науково-дослідної 

роботи   кафедри менеджменту за темою:  «Розвиток менеджменту та 

маркетингу в аграрному секторі економіки України в умовах економічної 

глобалізації» 

1. Заходи, проведені гуртком з вересня по червень. 

 
№ 

з/п 

Заходи Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальна 

особа 

1. Засідання 1 

1. Презентація інформації щодо роботи 

гуртка та планових наукових регіональних, 

всеукраїнських та міжнародних конкурсів, 

олімпіад, конференцій в 2018/ 2019 

навчальному році.  

2. Розгляд і затвердження плану роботи 

гуртка 

3. Затвердження складу гуртка 

5.09.2018 Кафедра 

менеджме

нту 

Дідур Г.І. 

2. Засідання 2 

Презентація результатів досліджень: 
Бальміллер К. О. «Управління розвитком та 

підвищення ефективності функціонування 

фермерського господарства» 

Полянська О.С. «Особливості управління 

ресурсним потенціалом агарного 

підприємства». 

Обговорення, дискусія.  

27.09.2018 Кафедра 

менеджме

нту 

Дідур Г.І. 

3. Засідання 3 

Презентація результатів досліджень: 

Станіславська В.В. «Особливості 

управління виробничо-господарською 

діяльністю агарних підприємств» 

Дерлі В.В. «Кадрова політика 

комерційного банку в сучасних умовах» 

18.10.2018 Кафедра 

менеджме

нту 

Дідур Г.І. 



Обговорення, дискусія. 

4. Засідання 4. 

Презентація результатів досліджень: 

Фінік А.В. «Удосконалення системи 

мотивації праці підприємства» 

Ісаєнко І.С. «Особливості мотивації та 

стимулювання персоналу науково-

дослідних установ». 
Обговорення, дискусія. 

15.11.2018 Кафедра 

менеджме

нту 

Дідур Г.І. 

5. Засідання 5. 

Презентація результатів досліджень: 
Кір’як А.А. «Управління операційними 

ризиками». 

Ніка Х.В. «Удосконалення організації 

виробничих процесів». 

Обговорення, дискусія. 

21.02.2019 Кафедра 

менеджме

нту 

Дідур Г.І. 

6. Засідання 6. 

Презентація результатів досліджень: 
Браткова О.І. «Управління операційними 

ресурсами». 

Тищенко  О.О. «Впровадження сучасних 

систем  мотивації праці». 

14.03.2019 Кафедра 

менеджме

нту 

Дідур Г.І. 

7. Засідання 7. 

Презентація результатів досліджень: 
Черненко А.О. «Формування операційної 

стратегії». 

Черненко К.О. «Управління продуктивністю та 

ефективністю виробництва». 

Обговорення, дискусія. 

18.04.2019 Кафедра 

менеджме

нту 

Дідур Г.І. 

8. Засідання 8. 

Презентація результатів досліджень: 
Гайдук Ю.О. «Удосконалення планування та 

організації виробничих процесів». 

Тельпіс Є.І. «Удосконалення управління 

конкурентоспроможністю підприємства». 

Обговорення, дискусія. 

23.05.2019 Кафедра 

менеджме

нту 

Дідур Г.І. 

 

Студенти – учасники гуртка брали участь у наукових конференціях:  

1. Щорічна наукова студентська  конференція  ОДАУ за 

підсумками роботи у наукових гуртках: 

- студ. 1 рівня вищої освіти «Бакалавр», Тищенко О.  «Удосконалення 

системи оплати та стимулювання праці» 

- студ. 1 рівня вищої освіти «Бакалавр» Браткова О.І. «Напрямки 

удосконалення управління операційними витратами в аграрних підприємствах» 

2. Міжвузівська студентська науково-практична конференція (м. 

Мелітополь):  

- студ. 2 рівня вищої освіти «Магістр» Яковлєв Д.Р. «Впровадження 

інноваційних технологій вирощування плодоовочевої продукції в контексті 

покращення її якості» 

 



За результатами роботи наукового гуртка «Синергія» під керівництвом доц. 

Дідур Г.І. учасниками опубліковані тези доповідей, перелік яких 

представлено в таблиці. 
Прізвище студента Тема публікації Назва, дата та місце проведення 

конференції 

Станіславська В.В. Особливості управління 

виробничо-господарською 

діяльністю аграрних 

підприємств. Збірник тез 

доповідей міжнародної науково-

практичної конференції 

(Полтава, 10 вересня 2018 р.): у 

3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2018.  Ч. 

1.  с.28-29 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні питання 

економіки, фінансів, обліку та 

права в сучасних умовах»  

Полтава, 10 вересня 2018 р. 

Браткова О.І. Ресурсний потенціал аграрного 

підприємства: сутність та 

складові. Збірник матеріалів Х 

міжвузівської  науково-

практичної студентської 

конференції  24 квітня 2019 

року. Одеса, ОДАУ.2019.с. 73-

76. 

Браславські читання. Еономіка 

XXI століття: національний та 

глобальний виміри, 24 квітня 2019 

року.  ОДАУ, м. Одеса. 

Тищенко О. О. Мотивація та стимулювання 

праці в системі управління 

персоналом  підприємством. 

Збірник матеріалів Х 

міжвузівської  науково-

практичної студентської 

конференції  24 квітня 2019 

року. Одеса, ОДАУ. 2019. с. 63-

66. 

Браславські читання. Еономіка 

XXI століття: національний та 

глобальний виміри,  24 квітня 2019 

року. ОДАУ, м. Одеса. 

Яковлєв Д.Р. Впровадження інноваційних 

технологій вирощування 

плодоовочевої продукції: 

Матеріали міжнародної  

студентської науково-

практичної конференції, м. 

Мелітополь. 2019 р. с. 94-87. 

Міжвузівська студентська 

науково-практична конференція 

«Сучасні підходи до 

післязбиральних технологій та 

маркетингу плодоовочевої 

продукції» 

 Мелітополь, 28-29 травня 2019 р. 

 

  

Завідувач кафедри                                        _____________ / Г.М. Запша/ 

  

Керівник СНГ                                                ____________ / Г.І. Дідур/ 

 

 
 


