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Рішення засідання науково-технічної ради ОДЕКУ 
№ 4 від 23 листопада 2020 р. 

 
Присутні: Тучковенко Ю.С. – голова НТР,  

Семергей-Чумаченко А.Б. – вчений секретар НТР,  
Члени ради – Берлінський М.А., Боровська Г.О., Вітовська О.Т., 
Герасимов О.І., Кузніченко С.Д., Лобода Н.С., Лужбін А.М., Мирза К.Л., 
Овчарук В.А., Польовий А.М., Прокоф’єв О.М., Сафранов Т.А., Софронков 
О.Н., Хохлов В.М., Шакірзанова Ж.Р.  

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Розгляд та конкурсний відбір проектів наукових досліджень і розробок для участі 

у 2-му етапі конкурсу МОН України  щодо надання фінансування  для їх 
виконання починаючи з 2021 р. за рахунок коштів державного бюджету за 
бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої 
освіти та наукових установ» (Тучковенко Ю.С., потенційні керівники проектів). 

Рішення: Рекомендувати запит на фінансування, починаючи з 2021 р., проекту 
прикладного дослідження «Комплексний метод ймовірносно-прогностичного 
моделювання екстремальних гідрологічних явищ на річках Півдня України для 
забезпечення сталого водокористування в умовах кліматичних змін» під науковим 
керівництвом д.геогр.н., доц. Овчарук В.А. за рахунок коштів державного бюджету за 
бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти 
та наукових установ»   
 

2. Про зміну наукового керівника та відповідального виконавця НДР кафедри 
гідрології суші (Шакірзанова Ж.Р.). 
Рішення:: у зв'язку зі звільненням наукового керівника науково-дослідної теми 
кафедри гідрології суші проф. Гопченка Є.Д.:  
-  призначити науковим керівником теми «Регіональні наукові дослідження в області 

гідрологічних розрахунків і прогнозів водного режиму річок і водойм України» 
(№ ДР 0118U001221, 2018-2022 рр.) на період з 2021 р. до закінчення НДР зав. каф. 
гірології суші, проф., д-ра геогр. наук Шакірзанову Ж.Р.  

- призначити відповідальним виконавцем теми «Регіональні наукові дослідження в 
області гідрологічних розрахунків і прогнозів водного режиму річок і водойм 
України» (№ ДР 0118U001221, 2018-2022 рр.) на період з 2021 р. до закінчення НДР 
канд.геогр.наук, ст. викладача кафедри гірології суші Тодорову 0.І. 

 
3. Про зміну теми дисертаційної роботи старшого викладача кафедри загальної та 

теоретичної фізики Співака Андрія Ярославовича з «Дослідження структури та 
динамічних властивостей систем з дисипативними взаємодіями» на «Дослідження 
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структури та динамічних процесів в багаточастинкових мікро-механічних 
системах під впливом зовнішніх збурень» (Вітовська О.Т.) 
Рішення: змінити тему дисертаційної роботи старшого викладача кафедри загальної та 
теоретичної фізики Співака Андрія Ярославовича з «Дослідження структури та 
динамічних властивостей систем з дисипативними взаємодіями» на «Дослідження 
структури та динамічних процесів в багаточастинкових мікро-механічних системах під 
впливом зовнішніх збурень». 
 
Голова НТР                                                           Тучковенко Ю.С. 
 
Вчений секретар НТР                                          Семергей-Чумаченко А.Б.  
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