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Про створення науково-творчих
гуртків і проблемних груп

З метою навчання студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до 
обраної спеціальності у рамках навчального процесу і поза ним, залучення до наукової 
творчої діяльності та набуття певної професійної компетентності, як здатності успішно 
діяти при вирішенні професійних та творчих завдань, що можуть реалізовуватися в 
навчанні та практиці 

НАКАЗУЮ:
Створити науково-творчі гуртки і проблемні групи в академії та призначити їх

наукових керівників:1.
№
з/п Кафедра Назва студентських наукових 

гуртків/проблемних груп
Науковий
керівник

1. Образотворчого
мистецтва

«Комп’ютерне моделювання 
архітектурно-художнього середовища» 
«Скегчинг»

«Естамп»
«Монотипія»

«Поглиблене вивчення історії мистецтв 
та використання композиційних 
прийомів у творах відомих мистецтв» 
«Високий друк»

«Класика живопису»

«Натюрморт»

Сапунова М.Ю. 
Рахубенко Г.Л. 
Краня В.К. 
Ізрайлян А.Ю. 
Потужний М.Д. 
Еорбенко С.А. 
Валюк Ю.П. 
Полнобродський 
В.Г.

Горбенко А.О. 
Герасимова Д.Л. 
Жижин Д.Ю. 
Резніченко М.І. 
Сакалюк В.М.ю 
Спорнік М.В. 
Божко Е.М.

2. Архітектура будівель і 
споруд

РеФорум»
«АгсЬ-Зсіепсе»

Черненко А.А. 
Малашенкова В.О.

3. Дизайн архітектурного 
середовища

«Дизайн архітектурного середовища» 
«Ландшафтний дизайн»
«Інтеграція»
«Теорія архітектури і дизайну»

Тюрикова О.М. 
Моргун ОЛ. 
Мельник Н.В. 

Денисенко Ю.М.

4. Містобудування
«ІІР» игЬапрІаппегз 
«КР» ге§іопа1р1аппегз 
«ЬА» Іапсізсаре агсЬіїесШге

Савицька О.С. 
Румілець Т.С. 

Крижантовська О.А.

5. Рисунка, живопису та 
архітектурної графіки

Проблемні групи:
«АРХІТЕКТОН»
«АКТ&8РАСЕ»

Кубриш Н.Р. 
Самойлова О.М.



«Архімаг 2»
«Оригінальні техніки в зображенні 

міського пейзажу»
«Живопис архітектури в просторі 
пейзажу»
«Графіка в архітектурі Одеси» 
«Мистецтво зображення (Творча 
інтерпретація композиції) 1» 
«Мистецтво зображення (Абстрактна 
композиція колірного 
формоутворення)»
«Мистецтво зображення (Аналіз 
композиціонних закономірностей світла 
та кольору)»

Коншина О.М. 
Коріньок В.В.

Коріньок Р.М.

Крутоголов А.Д. 
Прохорец І.М.

Михайленко Е.В. 

Башкатов П.П.

6.
Нарисної геометрії та 
інженерної графіки

«Сучасний погляд на шрифтове 
мистецтво»
«Перспективи застосування мистецтва 
шрифту в архітектурі»
«Геометрія в архітектурі»
«Прикладні питання нарисної 
геометрії»

Яворська Н.М.

Сидорова Н.В.

Яворський П.В. 
Бредньова В.ГІ.

7. Архітектурних
конструкцій

«Архітектурно-будівельний
інжиніринг»
«Сучасні тенденції в проектному 
інжинірингу»
«Архітектурно-конструктивний форум» 
«Сучасні тенденції в будівельному 
інжинірингу»
«Архітектурна адаптація промислової 
спадщини»
«Сучасні технології в архітектурно- 
будівельному проектуванні» 
«Міжнародне студентське наукове 
товариство «Проблеми збереження і 
реставрації архітектурної спадщини 
Півдня України»

Закорчемний Ю.О.

Піщев О.В.

Варич Г'.С.
Чуб ОА.

Гормах Г.Д.

Кучменко І.М.

Письмак Ю.О.

2. Інженерно-будівельний інститут:
№
з/п Кафедра Назва науково-творчого гуртка Науковий

керівник

1.
Філософії, політології, 
психології та права

«Філософський дискусійний клуб» 
«Педагогічна лабораторія»

Кадієвська І.А. 
Срмакова С.С.

2. Опору матеріалів

«Використання сталефібробетону у 
будівельних конструкціях» (проблемна 
група)
«Розрахунок залізобетонних рамних 
каркасів на дію навантажень від впливу 
вітру» (проблемна група)

Корнеєва І.Б. 

Ковтуненко О.В.

3. Металевих, дерев’яних 
та пластмасових 
конструкцій

«МД і ПК» Сінгаївський П.М.

4. Будівельної механіки

«Історія механіки деформованого 
твердого тіла»
«Моделювання будівельних 
конструкцій в ПК «Ревит» 
«Моделювання в програмному 
комплексі Аиіосіезк ЗО МАХ)» 
«Знакові споруди Одеси»

Калініна Т.О.

Балдук П.Г

Яременко Е.А. 

Бекірова М.М.



5. Організації будівництва 
та охорони праці

«Наукове обгрунтування організаційно- 
економічних рішень в будівництві та 
архітектурі» (проблемна група)

Корнило І.М.

6. Вищої математики

«Задачі та рівняння в алгебрі векторів» 
(проблемна група)
«Студентський математичний гурток» 
«Геометричні методи у науці та техніці» 
(проблемна група)
«Завдання і рівняння в алгебрі векторів» 
(проблемна група)

Полєтаєв Г.С.

Стехун А.О. 
Кіосак В.А.

Лесечко А.В.

7.
Залізобетонних 
конструкцій та 
транспортних споруд

«Деформаційно-силові моделі опору 
залізобетонних конструкцій» 
«Оцінювання, регулювання і 
моніторинг технічного стану будівель 
та споруд»

Карпюк В.М. 

Чернєва О.С.

8, Теоретична механіка «Деякі задачі теорії коливань пружних 
механічних систем»

Палій К.С..

9. Технологія будівельного 
будівництва

«Інноваційні технології у промисловому 
і цивільному будівництві» (проблемна 
група)

Лукашенко Л.Е.

3. Будівельно-технологічний інститут:
№
п/п Кафедра Назва науково-творчого гуртка Науковий

керівник

1. Міського будівництва 
та господарства

«СУБ самоущільнюючийся бетон» 
(проблемна група)
«Ефективність» (проблемна група) 
«Відновлення» (проблемна група) 
«Мрія» (проблемна група)

Барабаш І.В.

Керш В.Я. 
Шкрабік Й.В. 
Чабаненко П.М.

2.
Виробництва 
будівельних виробів та 
конструкцій

«Монолітне домобудування» Заволока М.В.

3.
Процесів та апаратів в 
технології будівельних 
матеріалів

«Лабораторія твердотільного 
параметричного моделювання» 
(проблемна група)

Хлицов М.В.

Фізика
«Математичне моделювання процесів 
теплопереносу в композиційних 
матеріалах» (проблемна група)

Загинайло І.В.

4. Хімії та екології

«Фізико-хімічні процеси у будівельних 
матеріалах» (проблемна група) 
«Аналіз і оцінка стану навколишнього 
середовища» (проблемна група)

Семенова С.В. 

Олійник Т.П.

5. Фізики
«Математичне моделювання процесів 
тепло переносу в композиційних 
матеріалах» (проблемна група)

Писаренко О.М.

4. Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії:
№
п/п Кафедра Назва науково-творчого гуртка Науковий

керівник

1. Основ і фундаментів «Основи і фундаменти» 
«Регіональна геотехніка»

Карпюк І.А. 
Марченко М.В.

2. Машинобудування

«Сучасна будівельна техніка та 
устаткування» (проблемна група) 
«Автотранспортні засоби» (проблемна 
група)

Муравйова І.О. 

Бондаренко А.Є.



3. Водопостачання і 
відведення

«Інтенсивні технології очистки стічних 
вод та обробки осадів»

Фесік Л.О.

4. Теплогазопостачання та 
вентиляції

«Енергозбереження, альтернативні 
джерела теплової енергії»
«Утилізація теплоти для опалювально- 
вентиляційних процесів»
«Сучасні методи дослідження 
теплофізичних властивостей 
будівельних матеріалів» (проблемна 
група)
«Енергоефективні системи вентиляції» 
«Дослідження методів 
енергозбереження в системах 
вентиляції і кондиціонування повітря» 
(проблемна група)
«Композитні полімери в 
теплогазопостачанні, опаленні та 
вентиляції» (проблемна група) 
«Теоретичні основи планування 
експерименту у 
Теплогазопостачанні і 
вентиляції»(проблемна група) 
«Вдосконалення теплонасосних систем 
теплопостачання на основі енергії 
поновлюваних та вторинних 
низькотемпературних джерел теплоти» 
(проблемна група)
«Енергозбереження на промислових 
підприємствах».(проблемна група) 
«Енергозбереження в процесах 
утилізації теплоти відпрацьованих 
газів» (проблемна група) 
«Удосконалювання систем і засобів 
енергозбереження в будинках» 
(проблемна група)

Баришев В.П.

Гераскіна Е.А. 

Елькін Ю.Г.

Даніченко М.В. 
Ісаєв В.Ф.

Хоменко О.І.

Крюковська- 
Тележенко С.А.

Петраш В.Д.

Скрєбнєв А.Ф.

Полунін Ю.М. 

Шевченко Л.Ф.

5. Іноземних мов «Науковий розвиток та соціальне життя 
англомовних країн»

Станчик Є.В.

6. Автомобільні дороги і 
аеродроми

«Особливості будівництва, ремонту та 
експлуатації автомобільних доріг з 
цементобетону»

Лапіна 0.1.

7. Гідротехнічного
будівництва

«Дослідження гідравлічних процесів на 
фізичній моделі» (проблемна група) 
«Нові метоли розрахунку 
гідротехнічних споруд» (проблемна 
група)
«Розрахунки стійкості гідротехнічних 
споруд» (проблемна група) 
«Еколого-меліоративний моніторинг 
зрошувальних земель» (проблемна 
група)
«Противозсувні заходи та споруди» 
(проблемна група)

Коломієць С.П. 

Дмитрієв С.В.

Великий Д.І.

Блажко А.П. 

Анісімов К.І.



5. Навчально-науковий інститут бізнесу та інформаційних технологій:
№
п/п Кафедра Назва науково-творчого гуртка Науковий

керівник

1. Економіки та 
підприємства

«Економічне обґрунтування 
енергозбереження в будівництві»

Камбур О.Л.

2. Інженерної геодезії «Геодезичний моніторінг» Нахмуров О.М.

3.
Інформаційних 
технологій та 
прикладної математики

«Інформатика та сучасні технології» 

«Моделювання економіки»

Ковальова І.Л. 

Окара Д.В.

4. У країнознавства «Міжкультурний діалог в Україні» Макушина Г.І.

5. Менеджменту і 
макетингу

«Інноваційний менеджмент та 
маркетинг»

Ажаман І.А.

Завідуючим кафедр та науковим керівникам науково-творчих гуртків в роботі 
керуватися Положенням «Про науково-творчі гуртки та проблемну групу».

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
ПІДСТАВА: Плани роботи студентських наукових гуртків і проблемних груп, 

затвердженні на засіданнях кафедр академії та з візами директорів інститутів.

Ректор академії А. Ковров
| < ш > а т  т я и  иі*іин«иір"г«пгоя*ч

і «ЗГІДНО 
І Начальник


