Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів,
молодих учених у 2014 р.
На протязі 2014 р. на 19 кафедрах університету працювали 15 наукових семінарів та
17 наукових гуртків, в роботі яких прийняли участь понад 500 студентів, з них 108
магістрів. На 11 кафедрах одночасно функціонують як гурткі, так і семінари для студентів
різного рівня підготовки. Кількість засідань в середньому становила 8 разів на рік,
періодичність засідань – 1-2 рази на місяць протягом навчального року.
У I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади прийняли участь 839 студентів
університету. У ІІ етапах (всеукраїнських, міжнародних) - 25 студентів, з них 4 студентів
стали переможцями, зокрема:
 з
напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування» (м. Харків, Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова) – ІІІ-є місце Бучка А.В., ст. гр. Е-41; І-е
командне місце команда ст. гр. Е-41 природоохоронного факультету у складі
Бучка А.В., Демяненко О.В., Мазур А.В. ;
 з дисципліни «Екологічна безпека» (м. Кременчуг, Кременчуцький національний
університет імені Михайла Остроградського) – І-е місце Демяненко О.В. ст.гр. Е41; ІІ командне місце ст. гр. Е-41 природоохоронного факультету Демяненко О.В.,
Лябах О.В., Снітковська В.С.
 з дисципліни «Екологія» (м. Одеса, ОДЕКУ) – І-е місце Патраман Х.С. ст. гр. ЕТ-38;
ІІ командне місце студенти природоохоронного та еколого-економічного
факультетів у складі ст. гр. ЕТ-38 Патраман Х.С. та Свид У.В. і ст. гр. ЕК-35
Ковернягі М.С.
 з дисципліни «Біологія» (м. Миколаїв, Миколаївський національний аграрний
університет) – ІІ-е місце Радько О.Ю. ст. гр. ЕК-36 за напрямом «Біологія рослин»
серед вищих аграрних і екологічних навчальних закладів.
У І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт взяли участь 173
студента, які представили 170 наукових робіт, з яких 21 робіта була рекомендована до
участі у другому етапі.
В березні - квітні 2014 р. студенти університету, які перемогли у І турі конкурсу
2013 р., прийняли участь в роботі підсумкових науково-практичних конференцій (ІІ тур)
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з наступними результатами:
 з напряму «Географічні науки»
(Чернівецький національний університет
ім. Ю. Федьковича – Диплом ІІ-го ступеня отримав ст. гр. МГ- 61 Гриценко Є.Ю.
(наук. керівник доц. Овчарук В.А.), IV-е місце посіла ст. гр. МГ- 51 Казакова А.О.
(наук. керівник проф. Шакірзанова Ж.Р.);
 з «Фізики» (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка) –
IV-е місце посіла ст. гр. МЕР - 64 Єрмолова М.І. (наук. керівник проф. Герасимов
О.І.).
 з напряму «Агрономія» (Вінницький національний аграрний університет) – IV-е
місце посіли ст. гр. МАЕ -50 Мельникова Є. В і Опеха О.П. (наук. керівник проф.
Ляшенко Г.В.);
 з напряму «Економіка природокористування та охорона навколишнього
середовища»
(Кременчуцький
національний
університет
ім.
Михайла
Остроградського) – диплом ІІІ ступеня отримав ст. гр. МЕК – 55 Загарнюк Р.В.,
(наук. керівник проф. Лоєва І.Д.).
 Всеукраїнський конкурс магістерських робіт в галузі екології та
природокористування Міністерства екології і природних ресурсів України,
присвячений 140-річчю Херсонського державного аграрного університету – диплом
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за 3 місце у номінації «Чиста вода» отримав ст. гр. МЕГ-63 Мужило Г.І. (наук.
керівник: проф. Лобода Н.С.)
На базі університету у 2014 р. був проведений 2-й тур Всеукраїнської студентської
олімпіади з дисципліни «Екологія».
На щорічній Студентській науковій конференції ОДЕКУ, яка проводилась з 07 по 12
квітня 2014 р., було представлено 454 доповіді, у роботі 19 секцій прийняли участь понад
500 студентів. Матеріали 65 найкращих доповідей студентів були опубліковані у вигляді
статей у збірнику матеріалів конференції.
22 - 25 квітня 2014 р. в університеті відбулася ХІІІ наукова конференція молодих
вчених ОДЕКУ, в якій прийняв участь 181 доповідач - молоді вчені з числа магістрів (106),
аспірантів та науково-педагогічних працівників університету. Робота конференції
здійснювалась по 17 секціям. За результатами роботи конференції Радою молодих вчених
ОДЕКУ підготовлено до друку збірник матеріалів доповідей, в якому зібрані 179 тез
доповідей.
16-18 квітня 2014 р. в університеті відбулася Міжнародна наукова конференція
молодих вчених «Сучасний стан регіональних екологічних проблем та шляхи їх вирішення»,
в роботі якої прийняли участь 98 молодих вчених з 13 університетів України, 6 університетів
Російської Федерації, а також Пряшівського університету (м.Пряшів, Словаччина),
Киргизького національного аграрного університету ім.К.І.Скрябіна (Киргизька Республіка),
Університету харчових технологій (м.Пловдів, Болгарія). На конференції обговорювались
наступні питання: актуальні екологічні проблеми регіонів України та східної Європи;
результаті наукових досліджень молодих вчених спрямовані на вирішення регіональних
проблем екології і охорони навколишнього середовища; науково-методичні аспекти
вирішення екологічних проблем; розвиток міжнародної співпраці у вирішенні актуальних
проблем екології та охорони навколишнього середовища.
7-9 жовтня 2014 р. на базі університеті відбулася Міжнародна наукова конференція
молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», в
роботі якої прийняли участь 122 молодих вчених − представників 8 університетів, наукових
і відомчих установ України, 5 – Російської Федерації, 2 – Республіки Казахстан, 1 – Данії, 1
– Республіки Білорусь, 1 – Молдови. На конференції обговорювались питання: актуальні
проблеми гідрометеорології та шляхи їх вирішення; результаті наукових досліджень
молодих вчених з вирішення актуальних проблем гідрометеорології; застосування та
розвиток існуючих теорій, методів, моделей для вирішення задач гідрометеорологічного
обслуговування різних галузей господарства у сучасних умовах; нові гіпотези, теорії, методи
та їх практичне застосування; розвиток міжнародної співпраці у вирішенні актуальних
проблем гідрометеорології.
У виконанні НДР, через підготовку студентських наукових робіт і доповідей,
виконання творчих курсових робіт, дослідницьких дипломних і проектів приймають участь
698 студентів, з них 18 студентів з оплатою по загальному фонду НДЧ.
У 2014 р. студентами або за участю студентів опубліковано 117 статей (36 самостійно).
Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених отримували доц. кафедри
прикладної екології, к.геогр.н. Приходько В.Ю. та доц.. кафедри вищої і прикладної
математики Флорко Т.О., а аспірантка 3 року навчання Брусенцова С.В. – академічну
стипендію Президента України для аспірантів.
Доц. кафедри прикладної екології, к.геогр.н. Приходько В.Ю. отримала Премію
Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення у різних сферах
суспільного життя у номінації «За наукові досягнення».
За особливі успіхи у навчанні, науковій, громадський на ін. діяльності студентам
встановлюються іменні та персональні стипендії: імені В.І. Вернадського – 1 стипендія;
ім. А.В. Клоссовського (1 стипендія); ім. А.В. Огієвського (1); ім. Є.В. Терентьєва (1),
персональні стипендії Вченої ради університету за особливі успіхи у вивченні соціально-

3
гуманітарних, природничо-наукових, спеціальних інженерних дисциплін та активну участь у
науково-дослідній роботі (10).
Роки

2011
2012
2013
2014

Кількість студентів,
які беруть участь у
наукових
дослідженнях
(відсоток від
загальної кількості
студентів)
785 (41 %)
687 (39 %)
724 (43 %)
698 (41 %)

Кількість молодих
учених, які працюють
у ВНЗ або науковій
установі

Відсоток молодих
учених, які
залишаються у ВНЗ
або установі після
закінчення
аспірантури

137
126
114
111

50
33
53
59

