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Рішення засідання науково-технічної ради ОДЕКУ
№ 3 від 29 жовтня 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., 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. Розгляд та затвердження плану заходів на 2020/2021 н.р. та 2021 календарний рік щодо
розвитку міжнародної освітньо-наукової та наукової діяльності в університеті з
урахуванням вимог розпорядження №41 від 8.07.2020 р. (начальник відділу
міжнародних зв'язків Шаблій О.В.)
Рішення: прийняти план розвитку міжнародної діяльності за основу з врахуванням
пропозицій щодо ліквідації недоліків.
2. Про затвердження плану організації та проведення на базі університету міжнародних,
всеукраїнських наукових та науково-технічних заходів на 2021 календарний рік.
(Тучковенко Ю.С.).
Рішення: затвердити план наукових та науково-технічних заходів заходів на базі
університету на 2021 календарний рік.
3. Про затвердження планів видання наукової літератури на 2021 календарний рік.
(Тучковенко Ю.С.).
Рішення: план видання наукової літератури на 2021 р. рекомендувати для затвердження на
засіданні Вченої Ради ОДЕКУ
4. Про формування плану прийому до аспірантури у 2021 р. за держзамовленням
(Вітовська О.Т.)
Рішення: узгодити план прийому до аспірантури з гарантами освітніх програм.
5. Про затвердження теми дисертаційної роботи аспіранта другого року навчання заочної
форми за спеціальністю 103 Науки про Землю Ашур Салах Сассі. (Вітовська О.Т.)
Рішення: затвердити тему дисертаційної роботи аспіранта другого року навчання заочної
форми за спеціальністю 103 Науки про Землю Ашур Салах Сассі: «Динаміка екстремальних
кліматичних показників в Лівії в умовах змін клімату».
6. Про переведення аспіранта четвертого року навчання за спеціальністю 101 Екологія
Ільїної Анни Олександрівни на іншу спеціальність (Вітовська О.Т.)
Рішення: аспіранта четвертого року навчання за спеціальністю 101 Екологія Ільїну Анну
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Олександрівну перевести з 01 листопада 2020 р. на спеціальність 103 Науки про Землю.
Необхідні документи: заява Ільїної А.О., витяг з засідання кафедри екології та охорони
довкілля, розпорядження про перезарахування кредитів відповідної ОНП 101 Екологія та
ліквідацію академічної різниці ОНП 103 Науки про Землю, додаються.
7. Розгляд технічних завдань на відкриття нових кафедральних НДР. (Тучковенко Ю.С.)
Рішення: затвердити технічні завдання та прийняти до виконання нові кафедральні НДР:
- «Методичні основи моніторингу посух в Україні» під науковим керівництвом професора
кафедри агрометеорології та агроекології д.геогр.н., доц. Семенової І.Г.
- «Утилізація промислових викидів в електрохімічній установці на оксидах металів змінної
валентності та їх сплавах, які не містять благородних металів» під науковим
керівництвом зав. каф. хімії навколишнього середовища д.техн.н., проф. Софронкова О.Н.

Голова НТР

Тучковенко Ю.С.

Вчений секретар НТР

Семергей-Чумаченко А.Б.
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"Про затвердження плану
наукових заходгв у 2021 р "

За рекомендащею науково-техшчноТ ради (р1шення В1д 29.10.2020 р.),
затвердити план проведения на баз! ун1верситету наукових заход1в у 2021 р.:
1. М1жнародн1 заходи
1.1 М1жнародна науково-практична конференц1я «Кл1матичне
обслуговування: наука 1 осв1та» (17-19 червня 2 0 2 1 р.). В1дпов1дальш
за проведения: кафедри Пдрометеоролопчиого 1нституту;
1.2 I I М1жнародна науково-практична конференщя «1нтелектуальн1
системи та 1нформащйн1 технологи», (13-19 вересня 2 0 2 1 р.).
В1дпов1дальн1 за проведения: кафедра 1нформац1Йних техиолопй;
1.3 V Мхжнародна наукова конференцхя «Досягнення в Приклади1й
Математиц! Класичних та Квантових Систем» ( V 1п1:егпа1:1опа1
Соп!егепсе "Лёуапсез 1п АррИеё МаШетаисз о1* С1а881са1 апё РиапШт
8у81;ет8"), ( 1 3 - 2 0 листопада 2 0 2 1 р.). В1дпов1дальш за проведения:
кафедра вищоТ та ирикладиоТ математики.
2. 1нтернет-конференци:
2.1 Наукова 1нтернет-конференц1я «Економ1ко-еколопчн1 проблеми
сучасност! у досл1дженнях науковц1в» ( 2 8 - 2 9 червня 2 0 2 1 р.).
В1дпов1дальн1
за
проведения:
кафедра
економ1ки
природокористування.
3. ВсеукраТиськ! заходи:
3.1 I I ВсеукраТиський пдрометеоролопчний з'Узд ( 7 - 9 жовтия 2 0 2 1 р.).
В1дпов1дальн1 за проведения: кафедри Пдрометеоролопчиого
1нституту.
3.2 I I I ВсеукраТиська науково-практична конференц1я «Свро1нтегращя
еколопчиоТ пол1тики УкраТни», (22-24 вересня 2 0 2 1 р.). В1дпов1дальн1
за проведения: кафедра еколопчиого права та контролю.
4. Уи1верситетськ1 заходи:
4.1 Проведения щор1чноТ студентсько'Т науково'Т конференцп ОДЕКУ
(19.04.-23.04.2021 р.). В1дпов1дальн1 за проведения: кафедри

ун1верситету, Наукове товариство студеит1в, асп1раит1в, доктораит1в та
молодих вчеиих;
4.2 Проведения щорхчно'Т конфереицИ' молодих вчеиих ОДЕКУ (26.04.30.04.2021 р.). В1диов1дальн1 за ироведення: кафедри ун1верситету,
Наукове товариство студент1в, асп1рант1в, докторант1в та молодих
вчеиих.
5. Проректору 3 науковоТ роботи Тучковенко Ю.С., разом з в1дпов1дними
зав. кафедрами, визначити терм1ни ироведення на баз! ун1верситету I I
етапу ВсеукраТиськоТ студентськоТ ол1ми1ади за сиец1альн1стю
«Еколопя» та I I тур1в ВсеукраТнського конкурсу студентських
наукових роб1т за напрямами «Менеджмент природоохоронноТ
д1яльност1» 1 «Науки про Землю (Г1дрометеоролог1я)» п1сля видаиия
в1дпов1дних наказ1в МОП УкраТни.
РЕКТОР
Проект вносить:
Проректор 3 науковоТ роботи
Тучковенко Ю.С.

СМ. СТЕПАНЕЬЖО
Узгоджено:
Перший проректор:
Сербов М.Г.
Проректор 3 НПД I РУ
Крачковська М.А.
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