
1 
 

Рішення засідання науково-технічної ради ОДЕКУ 
№ 5 від 24 грудня 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., Глушков О.В., Кузніченко С.Д., Лобода Н.С., 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., Хохлов В.М., 
Шакірзанова Ж.Р., Шуптар-Пориваэва Н.Й. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Розгляд результатів науково-дослідних робіт, які виконуються в межах НДЧ 

ОДЕКУ, заслуховування та затвердження звітів  (наукові керівники НДР): 
- Прикладна НДР за фінансуванням МОН України (загальний фонд) «Зміни клімату 
та їх вплив на гідрологічний та гідроекологічний режими лиманів північно-західного 
Причорномор’я»  (наук. керівник – д.геогр.н., проф. Хохлов В.М.,  термін виконання: 
2019 -2021 рр). 
- госпдоговірна НДР «Науково-дослідні роботи з гідрологічного, гідрохімічного, 
гідробіологічного та медико-біологічного обстеження стану Куяльницького лиману та 
морської води з Одеської затоки» (Наук. керівник – д.геогр.н., проф. Лобода Н.С.). 
 Рішення – проміжний звіт щодо результатів 2-го етапу та показники науково-
дослідної роботи «Зміни клімату та їх вплив на гідрологічний та гідроекологічний 
режими лиманів північно-західного Причорномор’я» затвердити, отримані результати 
відповідають запланованим у технічному завданні, заплановані показники 
результативності проекту досягнуті, допустити до зовнішньої експертизи МОН 
України. 
 Рішення – проміжний звіт про результати з науково-дослідної роботи «Науково-
дослідні роботи з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-
біологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської 
затоки» затвердити, отримані результати відповідають запланованим у технічному 
завданні. 

 
2. Звітування наукових керівників кафедральних НДР, які закінчуються у 2020 р. 

Розгляд та затвердження звітів і показників ефективності (наук.керівники НДР, зав. 
кафедрами): 

- к.е.н., доц. Павленко О.П. – про результати виконання науково-дослідної роботи 
«Методологія управління еколого-орієнтованим розвитком  нефінансового сектору 
національної економіки» (остаточний)» (01.01.16-31.12.20 рр., ДР № 0116U002402). 
Акти впровадження на стадії підготовки. 
Рішення - звіт про результати науково-дослідної роботи «Методологія управління 
еколого-орієнтованим розвитком  нефінансового сектору національної економіки» 
(остаточний)» (01.01.16-31.12.20 рр., ДР № 0116U002402) затвердити, отримані 
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результати відповідають запланованим у технічному завданні, заплановані показники 
результативності проекту досягнуті.  
- к.е.н., зав.лаб. Чернишов О.С. – про результати виконання науково-дослідної роботи 
«Розробка концепції «енергоефективний університет» для Одеського державного 
екологічного університету» (остаточний)» (01.01.16-31.12.20 рр., ДР № 0116U002042). 
Акти впровадження на стадії підготовки. 
Рішення - звіт про результати науково-дослідної роботи «Розробка концепції 
«енергоефективний університет» для Одеського державного екологічного 
університету» (остаточний)» (01.01.16-31.12.20 рр., ДР № 0116U002042) затвердити, 
отримані результати відповідають запланованим у технічному завданні, заплановані 
показники результативності проекту досягнуті 
- д.ф.-м.н., проф. Мещеряков В.І. – про результати виконання науково-дослідної роботи 
«Інформаційні технології в діагностичних дослідженнях» (2016-2020 рр.), ДР № 
0116U002096. Акти впровадження на стадії підготовки. 
Рішення - звіт про результати науково-дослідної роботи «Інформаційні технології в 
діагностичних дослідженнях» (2016-2020 рр.), ДР № 0116U002096 затвердити, 
отримані результати відповідають запланованим у технічному завданні, заплановані 
показники результативності проекту досягнуті 
- д.ф.-м.н., проф. Глушков О.В. – про результати виконання науково-дослідної роботи 
«Розвиток та застосування нових методів обчислювальної математики, математичної 
фізики в задачах теоретичної квантової оптики, атомної, молекулярної спектроскопії» 
(2016-2020 рр.), ДР № 0116U002097. Акти впровадження на стадії підготовки. 
Рішення - звіт про результати науково-дослідної роботи «Розвиток та застосування 
нових методів обчислювальної математики, математичної фізики в задачах теоретичної 
квантової оптики, атомної, молекулярної спектроскопії» (2016-2020 рр.), ДР № 
0116U002097 затвердити, отримані результати відповідають запланованим у 
технічному завданні, заплановані показники результативності проекту досягнуті. 
- д.ф.-м.н., проф. Герасимов О.І. – про результати виконання науково-дослідної роботи 
«Теоретичні моделі об'єктів м'якої матерії (гранульованих матеріалів) в задачах фізики 
та технологіях використання і захисту навколишнього середовища» (2016-2020 рр.), ДР 
№ 0116U008345. Акти впровадження на стадії підготовки. 
Рішення - звіт про результати науково-дослідної роботи «Теоретичні моделі об'єктів 
м'якої матерії (гранульованих матеріалів) в задачах фізики та технологіях 
використання і захисту навколишнього середовища» (2016-2020 рр.), ДР № 
0116U008345 затвердити, отримані результати відповідають запланованим у 
технічному завданні, заплановані показники результативності проекту досягнуті. 

 
3. Інформація про проміжні показники ефективності кафедральних НДР, виконання 

яких планується у 2021 р.  (Тучковенко Ю.С. за звітами кафедр). 
Рішення – прийняти до відома при виконанні кафедральних НДР у 2021 р. вимоги 
наказу ректора від 10.02.2020 р. № 98ОД. 
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4. Підсумки проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт (Мирза К.Л.). 

Рішення: кафедрам університету до 4 лютого 2021 р. відправити роботи переможців І 
туру до базових ЗВО для участі у ІІ турі. 

 
5. Про зміну назви теми дисертаційної роботи аспірантці четвертого року навчання 

очної форми за спеціальністю 103 Науки про Землю Замфіровій Марьяні Сергіївні 
(Вітовська О.Т.). 

Рішення: Змінити назву теми дисертаційної роботи аспіранту 4-го року навчання за 
спеціальністю 103 Науки про Землю Замфіровій Маріанні Сергіївні з: «Повторюваність 
екстремальних погодних явищ в Україні у найближчому майбутньому» на: 
«Характеристика температурно-вологісного режиму в Україні в 2021-2050 роках». 
 

6. Про про відрахування аспірантів за власним бажанням, переведення на вечірню 
форму навчання. (Вітовська О.Т.). 

Рішення: 
1.Сидоренко О.М. – аспіранта третього року навчання вечірньої форми за 

спеціальністю 101 Екологія відрахувати з аспірантури з 01 січня 2021 р. за власним 
бажанням. 

2. Цукренко Н.В. – аспіранта другого року навчання денної форми за спеціальністю 
101 Екологія відрахувати з аспірантури з 01 січня 2021 р. за власним бажанням. 

3. Богушенко А.О. – аспіранта першого року навчання денної форми за спеціальністю 
103 Науки про Землю перевести на вільне місце за державним замовленням 
вечірньої форми навчання з 01 січня 2021 р. 

Необхідні документи додаються. 
 
7. Про атестацію існуючих наукових шкіл ОДЕКУ (керівники шкіл: проф. 

Сафранов Т.А., проф. Лобода Н.С.) 
Рішення: рекомендувати до затвердження Вченою радою університету. 

 
 

 
Голова НТР                                                           Тучковенко Ю.С. 
 
Вчений секретар НТР                                          Семергей-Чумаченко А.Б.  



М1Н1СТЕРСТВО ОСВ1ТИI НАУКИ УКРАШИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОПЧНИЙ УШВЕРСИТЕТ 

Н А К А З 

" 202/ . р. № ^ . ^ э ^ 

" Нро визнання наукових 
шк1л" 

На виконання р1шення вченоТ ради ун1верситету в1д 3 0 . 1 2 . 2 0 2 0 р. 

Н А К А З У Ю : 

1 . Визнати 1снуючими та атестувати д1яльн1сть таких наукових шк1л 
ун1верситету: 

> Одеська школа теоретично*! та прикладно! пдрологи (кер1вник 
науковоТ школи проф. Лобода Н.С); 

> Еколопчн! проблеми репон1в Украши (кер1вник науково! школи 
проф. Сафранов Т.А.). 

2 . Кер1вникам наукових шкш п1дготувати в1дпов1дну 1нформац1ю для 
розм1щення на оф1ц1йному сайт! ун1верситету. 

3 . Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково! 
роботи Ю.С. Тучковенка. 

Ректор 

Проект вносить: 
Проректор 3 наук, роботи 

Тучковенко Ю.С. 

^ С.М.Степаненко 

Узгоджено: 
Перший проректор 
Сербов М.Г. 

Проректор 3 НМР 
Хохлов В.М. 
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