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VI Всеукраїнського пленеру з питань  

природничих наук 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-26 червня 2022, 

м. Одеса 
 



 

Online, посилання на ZOOM 

Ідентифікатор конференції: 845 4660 9861 

Код доступу: Tk7gG9 

25 червня 2022 року 

9:50-10:00 Реєстрація учасників 
10:00-10:20 Урочисте відкриття: 

Ректор ОДЕКУ, д-р фіз.-мат. наук, професор  

Степаненко Сергій Миколайович 

Регламент: 
5 хв.  
 

Директор НБС ім. М.М. Гришка НАН України, д-р біол. 

наук, член-кореспондент НАН України 

Заіменко Наталія Василівна 

Проректор з НР ОДЕКУ, д-р геогр. наук, професор  

Тучковенко Юрій Степанович 

Заступник директора з наукової роботи НБС 

імені М.М. Гришка НАН України, д-р с.-г. наук, професор  

Рахметов Джамал Бахлулович 

10:20-10:55 Пленарна доповідь. Запрошений спікер: 

 
Шураєв Ігор, канд. геол. наук, науковий співробітник відділу 

тектоніки та морської геоекології, Державна наукова 

установа «Центр проблем морської геології, геоекології та 

осадового рудоутворення НАН України» 

✔️ Тема доповіді: Дослідження лиманів Північно-

Західного узбережжя Чорного моря в контексті 

геоекологічної парадигми (на прикладі лиману Сасик та 

Дністровського лиману) 

Регламент: 
- 35 хв. 
доповідь,  
- 5 хв. 
обговорення 

11:00-11:30 Круглий стіл з обміну досвідом: 
 
Докус Ангеліна, канд. геогр. наук, ст. викладач кафедри 
гідрології суші ОДЕКУ, голова НТ ОДЕКУ, перший 
заступник голови Ради молодих вчених при Одеській 
обласній державній адміністрації, postdoc IGB 
 
Бондарчук Олександр, канд. біол. наук, голова РМУ 
національного Ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН 
України, науковий співробітник відділу культурної флори 
Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН 
України 

Регламент: 
- 30 хв. 
доповідь 

 

11:30-11:45 
Перерва на каву 

12:00 ~ Робота в секціях – усні доповіді (online) 
 

 

https://us05web.zoom.us/j/84546609861?pwd=eXRHWlg1WjZOdmNsL0RnM3Y5dVllUT09


 

Порохнява Ольга, канд. біол. наук, ст. науковий 

співробітник лабораторії «Ландшафтного дизайну і 

проектування» відділу дендрології та паркобудівництва, 

Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН 

України, м. Умань 

✔️ Тема доповіді: «Шляхи формування стійких 

урбоекосистем з використанням деревних рослин» 

 
Регламент:  
- 10 хв. 
доповідь,  
- 5 хв. 
обговорення 

 Федів Ірина, ад’юнкт кафедри екологічної безпеки, 

Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності, м. Львів 

✔️ Тема доповіді: «Використання глауконіту під час 
очищення стічних вод від фосфатів» 

 Шелінговський Дмитро, студент 1 р.н. 
Природоохоронного факультету ОДЕКУ, м. Білгород-
Дністровський 

✔️ Тема доповіді: «Аналіз туристичного потенціалу 

ісламських держав на прикладі Туреччини» 
 Пасайлюк Марія, канд. біол. наук, Національний 

природний парк «Гуцульщина», м. Косів 

✔️ Тема доповіді: «Охорона біорізноманіття: правові та 
практичні аспекти» 

 Цибуля Марина, провідна наукова співробітниця 

наукового відділу Національний природний парк «Мале 

Полісся», м. Славута 

✔️ Тема доповіді: Види рослин червоної книги України на 

територіях та об’єктах природно-заповідного фонду НПП 

«Мале Полісся» 
 Ільїна Анна, доктор філософії, в.о. зав. аспірантури та 

докторантури ОДЕКУ, м. Одеса 

✔️ Тема доповіді: «Особливості вирощування основних 

зернових культур в Україні в умовах війни» 
 Dr Vitaliy Krupin, Assistant Professor Institute of Rural and 

Agricultural Development, Polish Academy of Sciences, 

Warsaw, Poland 

✔️ Тема доповіді: «Ecological approaches in european 

farming: towards resilient, sustainable and climate-neutral 

food systems» 
 Густенко Олексій, аспірант I  року навчання, м. Одеса 

✔️ Тема доповіді: «Режимні характеристики суцільної низької 

хмарності і туманів в аеропорту Львів» 
 Іванова Наталія, канд. геогр. наук, пров. інженер відділу 

екологічної гідрології та технічної гідробіології, м. Київ 

✔️ Тема доповіді: «Екосистемні послуги як інструмент в 
системі сталого управління водними ресурсами» 



 

 Наконечна Юлія, аспірант кафедри екології та охорони 

довкілля, Одеський державний екологічний університет, 

PhD IGB, м. Одеса 

✔️ Тема доповіді: «Еколого-гідрологічні характеристики 

басейну річки Мертвовід» 
 Захарченко Євген, аспірант кафедри екології та охорони 

довкілля, Одеський державний екологічний університет, 

м. Одеса 

✔️ Тема доповіді: «Концептуальне моделювання та 

фізичне проектування автоматизованої системи 

Кадастру природних лікувальних ресурсів» 
 Гусєва Катерина, канд. геогр. наук, Одеський державний 

екологічний університет, м. Одеса 

✔️ Тема доповіді: «Стан і перспективи розвитку «зеленої» 

інфраструктури в Одесі» 
 Коптєва Тетяна, PhD з галузі знань 10 «Природничі 

науки» за спеціальністю 103 Науки про Землю, викладач 

кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії, 

Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди, м. Харків 

✔️ Тема доповіді: «Рекультивація та ревіталізація 

гірничопромислових ландшафтів Криворізької 

ландшафтно-технічної системи» 
 Блага Анастасія, студент групи МЗГ-21, Одеський 

державний екологічний університет, м. Одеса 

✔️ Тема доповіді: «Територіальна  методика 

прогнозування меженного стоку річок Південного Бугу, 

Причорномор’я та Нижнього Дніпра» 
 Колеснік Андрій, аспірант кафедри гідрології суші, 

Одеський державний екологічний університет, м. Одеса 

✔️ Тема доповіді: «Особливості формування паводків у 

Закарпатті» 

26 червня 2022 року 

10:00-10:30 

Ольга Рябушенко – wellness coach. 

✔️ Тема доповіді: «Energy Management. Як навчитися 

керувати своєю енергією» Регламент: 
- 25 хв. 
доповідь, 
- 5 хв. 
обговорення 
 

10:30-11:00 Наталя Маслій – голова РМВ ООДА, доктор економічних 

наук, професор кафедри світового господарства та 

міжнародних економічних відносин Одеського 

національного університету ім. І.І. Мечникова.  

✔️ Тема доповіді: «Від простої ідеї до ефективної 

комерціалізації. На прикладі проєкту «Мій щасливий 

навчальний рік» 



 

11:00-11:30 Владислав Михайленко, керівник відділу екологічної 

освіти проєкту «Екологічне виховання молоді» в ОДЕКУ, 

аспірант кафедри екології та охорони довкілля ОДЕКУ, 

член Наукового товариства ОДЕКУ, член ради молодих 

вчених при Одеській обласній адміністрації та член 10 

ГЕР «Природничі науки» Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. 

✔️ Тема доповіді: «Формування особистого бренду 

науковця за допомогою соціальних мереж» 
11:30-12:00 Наталя Власенко, голова SMM-відділу проєкту 

«Екологічне виховання молоді» в ОДЕКУ, гід по Одесі, член 

Всеукраїнської асоціації гідів, яка працює у сфері туризму 

з 2013 року. Наталя є travel журналісткою, писала для 

видань Aeroplane і Total escape magazine, зараз веде 

авторську колонку для онлайн видання Folga. Сьогодні 

волонтер у новинному проєкті We Are Ukraine. 

✔️ Тема доповіді: «Досвід роботи у соціальних мережах» 
12:00-12:20 

Перерва на каву 

12:20-13:00 Лейберюк Олександр, канд. геогр. наук, старший науковий 

співробітник відділу картографії Інституту географії 

НАН України.  

✔️ Тема доповіді: «Як навчатися використовувати ГІС 

без проблем» 
Регламент: 
- 25 хв. 
доповідь, 
- 5 хв. 
обговорення 
 

13:00-13:30 Гиренко Олександр, провідний інженер відділу тропічних 
та субтропічних рослин НБС імені М.М. Гришка НАН 
України. 

✔️ Тема доповіді: «Міжнародні гранти, стипендії та 

інші форми підтримки молодих учених» 
13:30-14:00 Котельнікова Юлія, голова ГО Центр Демократичного 

Розвитку Молоді «Синергія», молодша наукова 
співробітниця Українського наукового центру екології 
моря (УкрНЦЕМ). 

✔️ Тема доповіді: «Що таке гранти, де їх шукати» 
15:00 ~  Підсумки Пленеру. Меморандум про співпрацю 

Вручення сертифікатів 

 
 


