
Досвід роботи та успішні 
проекти

2015-2022 рр.



Шуптар-Пориваєва Наталія, 
голова НТ ОДЕКУ 2017-2021 рр.



Склад правління НТ ОДЕКУ

Голова НТ ОДЕКУ – Докус Ангеліна, канд.
геогр. наук., ст. викладач кафедри гідрології
суші ОДЕКУ, перший заступник голови Ради
молодих вчених при Одеській обласній
державній адміністрації, postdoc IGB;

Завідуюча сектором аспірантів,
докторантів та молодих вчених НТ
ОДЕКУ – Ільїна Анна, доктор філософії, в.о.
зав. аспірантури та докторантури ОДЕКУ,
завідувач сектору аспірантів, докторантів
та молодих вчених НТ ОДЕКУ;



Голова НТ НН ГМІ – Густенко Олексій, аспірант I
року навчання кафедри метеорології та
кліматології ОДЕКУ;

Голова НТ ПОФ – Михайленко Владислав, аспірант
кафедри екології та охорони довкілля ОДЕКУ, член

ради молодих вчених при Одеській обласній

адміністрації та член 10 ГЕР «Природничі науки»

Національного агентства із забезпечення якості вищої

освіти;

Голова НТ ФКНУА – Гадяцький Ілля, магістр групи
МІС-21;



Секретар НТ ОДЕКУ – Власенко Наталя,
фахівець Сектору профорієнтаційної роботи з

учнівською молоддю

Завідуючий студентським сектором НТ
ОДЕКУ – Шелінговський Дмитро, студент 1 р.н.
Природоохоронного факультету ОДЕКУ, група
Е-21



26 вересня 2018 р. НТ ОДЕКУ на честь Всесвітнього дня
туризму було проведено студентський квест «Галопом по
ОДЕКУ».

Кількість учасників квесту в цьому році перевищила
кількість минулого року майже вдвічі - участь у заході
прийняли десять команд.

Кожна з команд учасників отримала грамоти, а
переможці були нагороджені пам’ятними призами.

Популяризація науки серед студентів:
«Галопом по ОДЕКУ»



Популяризація науки серед студентів:
PICTURE SCIENCE – наука очима студентів

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ PICTURE SCIENCE, яких було оголошено 23 березня на
урочистому концерті присвяченому Всесвітньому Дню Водних ресурсів та Всесвітньому Дню
Метеорології.

За сумою балів журі та глядачів:

ПЕРШЕ місце посіла – Гарькавенко Є.О., аспірант кафедри гідрології суші, з роботою під гаслом: «А ти залишиш
свій слід в науці?». На роботі зображено серед гір та морів відбитки ніг, в першому відбитку розмістився Архімед у
ванні, в другому - Ньютон під яблунею, а саме в третьому відбитку є вакантне місце саме для тебе)

ДРУГЕ місце посів Міхайлов С., студент групи К-34 з роботою під гаслом «Все наше прошлое есть стремление
заглянуть в будущее».

ТРЕТЕ місце посіли студенти гр. МСГ-32б, які з напрочуд яскравою роботою роблять акцент на тому, що вся
наука, виходить з людського розуму, його думок і знань, що в подальшому робить це все суттєвим, і дає людству
розвиватися з кожним разом на рівень вище!

Переможці отримали гідну нагороду від Наукового товариства ОДЕКУ, а саме можливість
відвідати квест-кімнату мережі "1001 дверь"



Популяризація науки серед студентів:
Наукове кафе – «Хочу стати науковцем! З чого почати»





Популяризація науки серед студентів:
Фотокрос – «Наука в фокусі»

5 березня 2019 року відбулася довгоочікувана подія, Науковим товариством
ОДЕКУ було проведено фотокрос «Наука в фокусі», приурочений 85-річчю ОДЕКУ. 
У наших студентів було всього півтори години, щоб зробити самі незвичайні
знімки по 4-м заданим темам. Почесне журі оцінили отримані знімки і обрали
переможців. 
Сьогодні, 7 березня 20197 року у 520-й аудиторії відбулося нагородження
переможців та призерів фотокросу. Фотокрос подарував кожному учаснику драйв, 
нові знання, позитивні емоції і, звичайно ж, багато веселих світлин на згадку. 

https://vk.com/science_osenu


Зустріч з першокурсниками ОДЕКУ



Конференція студентів технікумів та коледжів «Сучасні
тенденції та перпективи розвитку природничих наук»

16 квітня 2021 року відбувся on-line науково-освітній захід, який було
організовано НТ ОДЕКУ спільно з підготовчим відділенням нашого
університету. В рамках цього заходу успішно пройшла:
- олімпіада для випускників технікумів та коледжів
- IV науково-практична конференція студентів технікумів та коледжів
«Сучасні тенденції та перспективи розвитку природничих наук».
Учасниками нашого заходу стали майже півсотні студентів старших курсів
шести технікумів та коледжів, а саме:
Одеського фахового коледжу комп'ютерних технологій ОДЕКУ
Фахового коледжу промислової автоматики та інформаційних технологій
Одеської національної академії харчових технологійВСП " Херсонського
гідрометеорологічного фахового коледжу Одеського державного
екологічного університету"



Конкурси «Юний фізик» та «Юний гідролог»

НТ ОДЕКУ приймає активну участь у
низці заходів, організованих Сектором
профорієнтаційної роботи з учнівською
молоддю ОДЕКУ, а саме у конкурсах серії
«Юний науковець»: конкурсі «Юний
фізик-2018, 2021» та «Юний гідролог -
2018, 2021».



Науково-практичний семінар «Абетка науковця»

Минулої суботи, 19 жовтня 2019 року, після активної участі у еко-
заходах, що проходили на території парку Шевченко, студенти та
аспіранти ОДЕКУ відвідали Науково-практичний семінар «Абетка
науковця», який було проведено в Одеській національній науковій
бібліотеці.

В ході проведення заходу відвідувачі мали нагоду ознайомитися з
історією найстарішої публічної бібліотеки України, її специфікою та
головними історичними надбаннями за період її існування, а також
оформити квиток читача, що дає змогу користуватися книгами,
періодичними виданнями, картографічними документами,
авторефератами дисертацій, колекціями книг відомих діячів культури
та іншими особливо цінними документами.

Дякуємо співробітникам бібліотеки за цікаву екскурсію, можливість
отримання доступу до інформації і знань та залучення молодих
науковців ОДЕКУ до цінностей національної та світової культури,
освіти і науки!



Проєкт «Школа молодого науковця»
Перше засідання Школи молодого науковця відбулося 26 листопада 2019 року, тему якого «Сучасний порядок
присудження ступеня доктора філософії» розкрив спікер заходу Тучковенко Ю.С., проректор з наукової роботи ОДЕКУ.
19 лютого 2020 року відбулася друга зустріч у рамках Школи молодого науковця, де спікер Хохлов В. М., проректор з
навчально-методичної роботи ОДЕКУ, поділився власним досвідом публікацій наукових досліджень у виданнях, що
індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.
27 листопада 2020 року відбулася чергова зустріч наукової молоді ОДЕКУ на засіданні «Школи молодого науковця».
Цього разу наш запрошений експерт – д.г.н., професор, проректор з навчально-методичної роботи ОДЕКУ, заступник 
Головного Редактора “Українського гідрометеорологічного журналу”, Хохлов В.М. провів для нас науково-практичний
тренінг «Як написати статтю».





Рейтинг успішності аспірантів
4 березня 2021 року відбулося оголошення результатів рейтингу успішності
аспірантів ОДЕКУ, що проводився НТ ОДЕКУ спільно з Відділом аспірантури та
докторантури ОДЕКУ.
Метою складання такого рейтингу є заохочення активності аспірантів
нашого університету та облік діяльності молодих вчених під час навчання в
аспірантурі. Крім наукових досягнень (публікацій, виступів з доповідями на
конференціях та ін.), що були представлені аспірантами в своїх звітах про
виконання індивідуального плану наукової роботи за І-й семестр 2020-2021 н.р.,
для нарахування рейтингових балів було враховано також і факультативну
діяльність молодих вчених.



Конференції та стажування



Наказом Міністерства
освіти і науки України
№1276 від 29.11.2021 
року Владиславу 
Михайленко було
присуджено академічну
стипендію президента 
України на 2021/2022 
навчальний рік

АКАДЕМІЧНА СТИПЕНДІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 



Участь у регіональній зустрічі Рад молодих 
вчених Одеської області



ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛЕНКО,
асоційований член РМВ ООДА

АНГЕЛІНА ДОКУС, 
перший заступник 
голови РМВ ООДА

Рада молодих вчених при Одеській
обласній державній адміністрації

ШЕЛІНГОВСЬКИЙ ДМИТРО, 
асоційований член РМВ ООДА



Зустріч представників Агенції регіонального розвитку (АРР) 
Одеської області та Ради молодих вчених при Одеській 

обласній державній адміністрації (РМВ ООДА)



НАГОРОДЖЕННЯ ВІД ОВА ООДА ДО ДНЯ НАУКИ 





Всеукраїнський пленер з питань природничих наук
(2017-2022 рр.)

Конференція носить пленерний (фр. en plein air – відкрите повітря) характер,
що передбачає роботу в натуральній природній обстановці поза
приміщенням. Такий формат конференції має сприяти синтезу теоретичних
знань та живої реальності, що дозволить підвищити творчий досвід молодих
науковців та поглянути на проблематику своїх досліджень під іншим кутом.

















Фотосесія від Юрія Пориваєва

https://porivaevphoto.com/



НТ ОДЕКУ в соціальних мережах

Активно працюють сторінки НТ ОДЕКУ в соціальних мережах, де регулярно
висвітлюється інформація про конкурси, гранти, стажування та конференції.
Інформація про можливості для молодих вчених, а також про поточну
діяльність НТ та досягнення молодих вчених ОДЕКУ регулярно
оновлюється.

Слідкуйте за новинами НТ ОДЕКУ 
на сторінках у соціальних мережах:

https://www.facebook.com/ScienceOSENU

instagram.com/nt_odeku

Долучайтеся до нашого телеграм каналу: 
https://t.me/nt_odeku


