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№ Кафедра  Назва гуртка Керівник гуртка 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації 

Факультет Телекомунікацій 

1.  
Телекомунікаційних 

систем та мереж 
ІР телефонія 

канд. техн. наук, доцент  

АНТОНЮК М.І. 

2.  

Мобільних та 

відеоінформаційних 

технологій 

Новатори аматорського радіозв’язку 
канд. техн. наук, доцент  

ПЛЮЩ О.Г. 

3.  
Основи побудови систем телебачення та 

радіомовлення канд. техн. наук, СНС 

ПАРХОМЕНКО В.Л. 
4.  

Моделювання процесів обробки інформації 

для побудови раціональних систем передачі 

даних 

5.  

Телекомунікаційних 

технологій 

Волоконно-оптичні системи передачі 
канд. техн. наук, доцент  

МАРКОВ С.Ю. 

6.  Структуровані кабельні системи 
старш. викл.  

КРИЛОВ В.М. 

7.  Технічні засоби радіомоніторингу 

канд. техн. наук 

МАЛЮЖЕНКО М.В.,  

канд. техн. наук 

ІЩУК І.В. 

8.  
Енергоефективних 

технологій 
Альтернативні джерела енергії 

д-р. техн. наук, СНС 

ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ 

М.П. 

9.  

Космічних систем та 

комплексів і 

супутникових 

телекомунікацій 

Супутникові телекомунікації 
канд. фіз.-мат. наук 

СКРИПНИК В.Г. 

Факультет Інформаційних технологій 

10.  

Комп’ютерних наук 

Інформаційні ресурси та сервіси в 

інфокомунікаціях 

канд. техн. наук, доцент  

ГНІДЕНКО М.П. 

11.  
Методи модернізації в сучасних 

телекомунікаційних мережах 

канд. техн. наук, доцент   

ЩЕРБИНА І.С. 

12.  
Інформаційних систем та 

технологій 

Інтернет речей своїми руками 

канд. техн. наук, доцент 

СТОРЧАК К.П.,   

канд. техн. наук 
ПОЛОНЕВИЧ О.В., 
ХОМЕНЧУК В.М. 

13.  Уроки Photoshop 
асистент каф.  

ЧОРНА В.М. 

14.  

Комп’ютерної інженерії 

Системне адміністрування  та управління 

автоматизованими системами 

асистент кафедри   

ЛОСЄВ М.О. 

15.  Моддинг 
старш. викл.  

РУДЕНКО Н.В. 
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16.  

Інженерії програмного 

забезпечення  

 

Застосування прикладної математики в 

програмуванні 

д-р техн. наук, доцент  

ОНИЩЕНКО В.В., 

канд. пед. наук, доцент 

ШЕВЧЕНКО С.М., 

канд. техн. наук  

ЖЕБКА В.В. 

17.  
Комп’ютерні дискретні структури для 

програмістів д-р тех. наук, доцент  

ОНИЩЕНКО В.В. 
18.  Python 

19.  Front-end розробка канд. техн. наук  

ЯСКЕВИЧ В.О. 20.  Спортивне програмування 

21.  Шлях до успіху в ІТ (на англійській мові) 
канд. техн. наук, доцент  

ЩЕРБИНА І.С. 

22.  

Теоретичні та прикладні аспекти побудови 

програмних систем (науковий семінар 

аспірантів та магістрів) 

старш. викл.  

ТИХОНОВ Е.С. 

23.  Вчимо С# 
старш. викл.  

ГАМАНЮК І.М. 

24.  Системного аналізу Web програмування на мові РНР 
канд. фіз.-мат. наук 

ГОЛОЛОБОВ Д.О. 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

25.  

Інформаційної та 

кібернетичної безпеки 

Дослідження системних питань 

кібербезпеки 

канд.військ.наук, доцент 

АНОСОВ А.О. 

26.  

Програмно-апаратні, криптографічні засоби 

та методи захисту інформаційно-

комунікаційних систем 

канд. техн. наук, доцент 

АСТАПЕНЯ В.М. 

27.  

Систем інформаційного 

та кібернетичного 

захисту 

Організація і проведення спеціальних 

досліджень на об’єктах інформаційної 

діяльності 

канд. техн. наук  

КОТЕНКО А.М. 

28.  

Управління 

інформаційною та 

кібернетичною безпекою 

Актуальні проблеми та перспективні 

напрями управління інформаційною та 

кібернетичною безпекою 

канд. наук з держ. управ.  

МУЖАНОВА Т.М. 

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва 

29.  

Менеджменту 

Менеджмент XXI ст. 
д-р екон. наук, доцент 

ЛАЗОРЕНКО Л.В. 

30.  Capital Management 
канд. екон. наук 

ШМОРГУН Ю.В. 

31.  Маркетингу ІТ-маркетолог 
канд. екон. наук, доцент 

ЄВТУШЕНКО Н.О. 

32.  
Економіки підприємств 

та соціальних технологій 

Актуальні проблеми економіки 

підприємства 

канд. екон. наук, доцент 

ЛЕГОМІНОВА С.В. 

33.  
Методологія та методи соціологічних 

досліджень 

канд. філол. наук, доцент 

ГОРПИНИЧ О.В. 
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34.  

Підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності 

Економіко-правові рішення 

д-р екон. наук, професор,  

академік  

СЬОМКІНА Т.В., 

старш. викл.  

ЛОБАНЬ О.О. 

35.  
Публічного управління 

та адміністрування 
Управлінська наукова студія 

д-р наук  з держ. управ. 
АНДРЕЄВ С.О. 

36.  

Документознавства та 

інформаційної діяльності 

Філософія і молодість 
канд. філос. наук 

АТАШКАДЕ Р.В. 

37.  Студії з соціальних комунікацій 

канд. філол. наук, доцент 

СТОРОЖЕНКО Л.Г., 

канд. філол. наук, доцент 

СИДОРЕНКО Т.М. 

Навчально-науковий інститут гуманітарних та природничих дисциплін 

38.  

Вищої математики 

Моделі та методи прийтяття рішень 
канд. тех. наук 

ШЕВЧЕНКО Г.В. 

39.  Комп’ютерна математика 
канд. фіз.-мат. наук  

ЗАМРІЙ І.В. 

40.  
Застосування вищої математики для 

прикладних задач 

старш. викл. 

НЕГОДЕНКО О.В. 

41.  Іноземних мов Challenge («Виклик») 
старш. викл. 

ПІЧА Л.М. 

42.  

Фізики 

Фізичний гурток 
канд. тех. наук, доцент  

АНДРЕЄВА Н.О. 

43.  
Курси по адмініструванню операційної 

системи AIX 

канд. техн. наук, 

ЛІСКОВСЬКИЙ І.О. 

асистент кафедри 

ПОДРУШНЯК  В.В., 

співробітник комп. IBM 

РОГОВИЙ В.М. 

44.  
Безпеки життєдіяльності 

та фізичного виховання 
Екологічні аспекти у професійній діяльності 

старш. викл. 

ГЛЄБОВА О.І. 

45.  Української мови 
Міжкультурна мовленнєва комунікація в 

інформаційному суспільстві 

канд. філол. наук, доцент  

ВЕКУА О.В. 
 


