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Рішення засідання науково-технічної ради ОДЕКУ 
№ 2 від 24 вересня 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., 
Губанова О.Р., Кузніченко С.Д., Лобода Н.С., Лоєва І.Д., Лужбін А.М., 
Мещеряков В.І., Мирза К.Л., Овчарук В.А., Павленко О.П., Перелигін Б.В., 
Польовий А.М., Прокоф’єв О.М., Сафранов Т.А., Софронков О.Н., Хохлов В.М., 
Шакірзанова Ж.Р., Шекк П.В., Шуптар-Пориваєва Н.Й. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Затвердження індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів наукової 

роботи аспірантів 1-го року навчання (Вітовська О.Т.). 
Рішення: 

- затвердити індивідуальні навчальні плани та індивідуальні плани наукової роботи аспірантів 
І року навчання; 

- затвердити дисципліни за вибором аспірантам І року навчання на ІІ семестр 2020-2021 н.р. 
- науковим керівникам – представити робочі програми цих вибіркових дисциплін.  

 
2. Зміна наукового керівника аспіранта ІІ року навчання заочної форми за спеціальністю 

103 Науки про Землю Ашур Салах Сассі (Вітовська О.Т.). 
Рішення: у зв’язку зі звільненням д.геогр.н. Іванова С.В. призначити науковим керівником 
дисертаційної роботи аспіранта ІІ року навчання заочної форми за спеціальністю 103 Науки 
про Землю Ашур Салах Сассі професора кафедри агрометеорології та агроекології Семенову 
Інну Георгіївну, д-ра геогр. наук. 
 

3. Зміна наукового керівника аспірантці ІІІ року навчання заочної форми за 
спеціальністю 103 Науки про Землю Ємельяновій К.Б. 
Рішення: у зв’язку зі звільненням проф. Гопченко Є.Д. призначити науковим керівником 
дисертаційної роботи аспірантці ІІІ року навчання заочної форми за спеціальністю 103 
Науки про Землю Ємельяновій К.Б. зав.каф. гідрології суші д.геогр.н., проф. 
Шакірзанову Ж.Р 
 

4. Стан виконання планів підготовки наукової літератури на 2019-2020 р. та надання 
рекомендацій до друку монографій. (Соколенко О.Д.) 
Рішення: рекомендувати для затвердження на засіданні Наукової Ради ОДЕКУ такі 
монографії: 
 Недострелова Л.В. «Енергетика блокувальних антициклонів», обсяг – 220 с. 
Рецензенти: 
Сніжно С.І. – д-р геогр. н., проф. КНУ ім. Т. Шевченка; 
Ляшенко Г.В. - д-р геогр. н., проф. ННЦ «ІВіВ ім. В.Є.Таїрова». 
 Кузніченко С.Д., Бучинська І.В. «Моделі, методи та інструментальні засоби багатокритеріального 

аналізу рішень в геоінформаційних системах», обсяг – 202 с. 
Рецензенти: 
Петришин Л.Б. – д-р техн. н., проф. University of Science and Technology in Crakow, Poland; 
Положаєнко С.А. - д-р техн. н., проф. ОНПУ. 
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 Сєрга Е.М. «Вплив процесів у системі атмосфера – підстильна поверхня Північної Атлантики на 

регіональні клімати Східної Європи», обсяг – 296 с. 
Рецензенти: 
Андріанова О.Р. – д-р геогр. н., ст. науков.співроб. Ін-ту геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України; 
Школьний Є.П. - д-р техн. н., проф. ОДЕКУ. 
 «Екологічний стан та перспективи рибогосподарського використання лиманів Північно-Західного 

Причорномор’я», під ред. проф. Шекка П.В., Сербова М.Г. обсяг – 320 с; 
Рецензенти: 
Михальов Ю.О. – д-р біолог. н., проф. Ін-ту морської біології НАН України; 
Сондак В.В. - д-р біолог. н., проф. Національний ун-т водного господарства та природокористування. 
 

5. Про подання документів щодо визнання наукових шкіл (Тучковенко Ю.С.). 
Рішення: прийняти до виконання у встановлені строки (до 20.10.2020 р.). 

 
6. Планування проведення наукових заходів протягом 2021 к.р. (Тучковенко  Ю.С.).  

Рішення: надати пропозиції до 20.10.2020 з обґрунтуванням заходів та врахуванням 
встановленних вимог до міжнародних, всеукраїнських та інтернет-конференцій. Якщо 
міжнародна конференція проводиться у дистанційному режимі, то вона матиме статус 
«інтернет-конференція». Всі матеріали конференцій будуть видаватись лише у електорнному 
вигляді з присвоєнням ISSN. 
 

7. Виконання розпорядження №41 від 8.07.2020 р. щодо розвитку міжнародної освітньо-
наукової та наукової діяльності в університеті  (Шаблій О.В.) 
Рішення – надати плани та звіти до 20.10.2020 для розробки плану розвитку міжнародної 
діяльності за основу з врахуванням пропозицій щодо ліквідації недоліків. 
 

8. Обговорення та затвердження планів роботи НТР, відділу наукової роботи студентів, 
Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених протягом 
2020-2021 н.р. 
Рішення: затвердити плани роботи НТР, відділу наукової роботи студентів, Наукового 
товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених на 2020-2021 н.р.. 
 

9. Розгляд технічних завдань на відкриття нових кафедральних НДР. (Тучковенко Ю.С., 
наук.кер. кафедральних НДР) 
Рішення: затвердити технічне завдання та прийняти до виконання НДР «Організаційно-
економічні засади забезпечення сталого розвитку туристичної діяльності в Одеський 
області» під науковим керівництвом зав. каф. економіки природокористування  д.е.н., проф. 
Губанової О.Р. 
 

10. Про вимоги щодо планування організації та проведення наукової діяльності кафедр у 
2020/2021 н.р. 
Рішення: прийняти до відома та врахування в роботі. 
 
 
Голова НТР                                                           Тучковенко Ю.С. 
 
Вчений секретар НТР                                          Семергей-Чумаченко А.Б.  
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