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[про підсумки проведення вузівського
конкурсу на кращу студентську наукову
роботу за 2015 рік]

Відповідно з рішенням конкурсної комісії на кращу студентську наукову роботу академії за 2015 рік.
НАКАЗУЮ:
І. Вважати переможцями вузівського конкурсу наступних студентів:
Перше місце:
1. Студент ОКР „Магістр” ф-ту ПЕЕтаНТ ГАРЯГДІЄВ Байрам за роботу „Дослідження способів транспортування природного газу на великі відстані”.
2. Студентка ОКР „Магістр” ф-ту ТЗХКВКіБ ТКАЧЕНКО Наталія Сергіївна за
роботу „Разработка технологии производства хлебобулочных изделий длительного срока реализации”.
3. Студентка ОКР „Спеціаліст” ф-ту ТХППКЗЕтаТ ЯРОШЕНКО Катерина
Олександрівна за роботу „Товарознавча оцінка зернових пластівців, що реалізуються в роздрібної торговельній мережі м. Одеси”.
Друге місце:
1. Студент ОКР „Магістр” ф-ту ЕТОтаТД ПРИСТУП Роман Васильович за роботу „Перспективи переробки плодів кісточкових культур у свіжому стані”.
2. Студент 4 курсу ф-ту ЕБіК ПЕТКОВ Олександр Іванович за роботу „Тіньова
економіка в Україні та шляхи її подолання”.
3 Студент ОКР „Магістр” ф-ту АМтаРТ СИРОТЮК Ілля Вадимович за роботу
„Розробка та дослідження системи автоматизації управління обігріванням підлоги з використанням теплового насосу типу „розсіл-вода”.

Трете місце:
1. Студентка 4 курсу ф-ту ЕБіК ДЕРМЕНЖІ Діна Федорівна за роботу „Предпринимательство Украины: анализ факторов развития и основных отличий от европейского бизнеса”.
2. Студентки ОКР „Магістр” ф-ту ТЗХКВКіБ КУЧЕРУК Анастасія Генадіївна
та ШАРАБАЄВА Катерина Михайлівна за роботу „Комплексна технологія переробки вологих кормових засобів на комбікормових підприємствах”.
3. Студентка ОКР „Магістр” ф-ту ММіЛ МІЛЬЧЕВА Вікторія Василівна за
роботу „Формування маркетингової товарної політики ПрАТ „Одесавинпром”.
ІІ. Нагородити Заохочувальними дипломами ОНАХТ наступних студентів:
— студент ОКР „Магістр” ф-ту ТХППКЗЕтаТ БАТРАКОВ Олександр Олегович за роботу „Органолептичний аналіз, як інструмент ідентифікації справжності
та якості виноградних вин”;
— студентка ОКР „Магістр” ф-ту ТЗХКВКіБ СМОГЛІЙ Марина Сергіївна за
роботу „Розробка технологій круп’яних продуктів на основі вівсяних пластівців”;
— студент ОКР „Магістр” ф-ту АМтаРТ ТОПОРАШ Георгій Костянтинович
за роботу „Разработка и исследование системы автоматического управления инновационным вариантом кондиционирования помещений”;
— студентка ОКР „Магістр” ф-ту ММіЛ ХРИСТИЧ Альона Василівна за роботу „Розробка стратегії позиціонування та диференціації ігристих вин”.
ІІІ. Нагородити Г р а м о т а м и О Н А Х Т наступних студентів:
— студент 4 курсу факультету ЕТОтаТД ГРИШКО Сергій Юрійович та студент 4 курсу факультету ТЗХКВКіБ ЦАРЕНКО Костянтин Сергійович за роботу
„Проблемні питання очищення зерна проса”;
— студентка 4 курсу ф-ту НВтаНБ КУЗЬМУК Оксана Олександрівна та студентка ОКР „Магістр” ф-ту ІТХРГіТБ КУРІЛЕНКО Анастасія Павлівна за роботу
„Технологія функціонального інгредієнту на основі гуміарабіку”;
— студентка 2 курсу факультету ІТХРГіТБ ЛАРІНА Катерина Вадимівна за
роботу „Цінності як основа формування у студентів технологічних спеціальностей ставлення до власного здоров’я”;
— студентка 4 курсу ф-ту ІТХРГіТБ ГУК Юлія Олександрівна за роботу
„Аналіз інфраструктури та рекомендації щодо удосконалення технології надання
додаткових послуг споживачам у готелі „Grande Pettine;”
— студентка ОКР „Магістр” ф-ту ІТХРГіТБ ТУЛУНЖИ Ольга Миколаївна за
роботу „Розробка концепції мініготелю, що надає послуги з амело- та енотерапії
на базі ННЦ „Інститут винограду і вина ім. В.Є. Таїрова”.
ІV. За керівництво студентськими науковими роботами і за високий науковий
рівень представлених на конкурс робіт, оголосити Подяку науковим керівникам:
зав кафедрами:
— МАРДАР Марині Ромиківні;
— ТКАЧЕНКО Оксані Борисівні;

доцентам:
— ВОЛОШЕНКО Ользі Сергіївні;
— ГУРАЛЬ Ларисі Сергіївні;
— ДЬЯЧЕНКО Тетяні Вікторівні;
— КЕПІНУ Миколу Івановичу;
— КУЛАКОВСЬКІЙ Тетяні Анатоліївні;
— МАЗУРУ Олександру Васильовичу;
— ОВСЯННИКОВІЙ Людмилі Костянтинівні;
— ОЛІЙНИК Валентині Дем’янівні;
— ОРЛОВІЙ Світлані Сергіївні;
— САРКІСЯН Ганні Овсепівні;
— СОЛОНИЦЬКІЙ Ірині Валеріївні;
— ХАЛАЙДЖІ Світлані Владиславівні;
— ХОРЕНЖИЙ Наталіі Василівні;
старшим викладачам:
— БРАЙКО Марині Герольдівні;
— ГОЛОДОНЮК Ользі Михайлівні.
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