
ЗВІТ 

про роботу науково-технічної ради ОДЕКУ у 2020-2021 нр. 
 

НТР університету на протязі звідного періоду будувала свою роботу на підставі 
положень: “Про роботу НТР ОДЕКУ”, «Про НДЧ ОДЕКУ» та “Про порядок проходження 
науково-дослідних робіт через науково-технічну раду ОДЕКУ”.  

Робота НТР проводилась у відповідності з планом, який був розглянутий і 
затверджений на засіданні ради на початку навчального року.  З серпня 2020 р. відбулося 
10 засідань НТР.  

Серед розглянутих питань, які стосуються організації науково-дослідної роботи в 
університеті, слід зазначити наступні: 
 Обговорення та затвердження планів роботи НТР, організації і проведення на базі 

університету міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових та освітньо-
наукових заходів, відділу наукової роботи студентів, Наукового товариства 
студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених у 2020-2021 н.р. (вересень  
2020 р.); 

 Вимоги щодо планування організації та проведення наукової діяльності кафедр у 
2020/2021 н.р. (вересень  2020 р.); 

 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. (жовтень 2020 р.); 

 Розгляд та конкурсний відбір проєктів наукових досліджень і розробок для участі у 
2-му етапі конкурсу МОН України  щодо надання фінансування  для їх виконання 
починаючи з 2021 р. за рахунок коштів державного бюджету за бюджетною 
програмою «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та 
наукових установ»  (листопад 2020 р.); 
До участі у другому етапі конкурсу було рекомендовано проєкт: 
«Комплексний метод ймовірносно-прогностичного моделювання екстремальних 
гідрологічних явищ на річках Півдня України для забезпечення сталого 
водокористування в умовах кліматичних змін» (наук.кер. – д.геогр.н., доц. Овчарук 
В.А., кафедра гідрології суші); 

 Стан виконання планів підготовки наукової літератури у 2019-2020 н.р. та надання 
рекомендацій до друку монографій  (жовтень 2020 р.); 

 Про наповнення  репозитарію академічних текстів ОДЕКУ (березень 2020 р.); 
 Розгляд результатів науково-дослідних робіт, які виконувались в межах НДЧ 

ОДЕКУ, заслуховування та затвердження звітів наукових керівників, їх 
відповідності ТЗ, затвердження експертних висновків (наук. керівники тем: проф. 
Лобода Н.С., проф. Хохлов В.М.) (грудень 2020 р.); 

 Звітування наукових керівників кафедральних НДР, які закінчились у 2020 р. 
Розгляд та затвердження звітів і показників ефективності (керівники тем: проф. 
Герасимов О.І., проф. Глушков О.В., проф. Мещеряков В.І., зав.лаб. Чернишов О.С.) 
(грудень 2020 р.); 

 Розгляд технічних завдань на відкриття нових кафедральних НДР (вересень 2020 
р., жовтень 2020 р.): 

- «Організаційно-економічні засади забезпечення сталого розвитку туристичної 
діяльності в Одеський області» (наук. кер. -  д.е.н., проф. Губанова О.Р., кафедра 
економіки природокористування) 

- «Методичні основи моніторингу посух в Україні» (наук. кер. -  д.геогр.н., доц. 
Семенова І.Г., кафедра військової підготовки) 

- «Утилізація промислових викидів в електрохімічній установці на оксидах металів 
змінної валентності та їх сплавах, які не містять благородних металів» (наук. 



кер. -  д.техн.н., проф. Софронкова О.Н., зав. каф. хімії навколишнього 
середовища)  

 Звіт про фінансову діяльність НДЧ у 2020 р. та планування витрат на 2021 р. 
(лютий 2021 р.); 

 Затвердження тематичного плану науково-дослідних робіт по загальному фонду 
НДЧ у 2021р. (березень 2021 р.); 

 Про результати експертизи анотованих звітів університету за закінченими у 2019 р. 
дослідженнями та звітів за етапом дослідження, згідно наказу МОН України № 
213 від 17 лютого 2021 року "Про затвердження переліку анотованих звітів за 
закінченими у 2019 році дослідженнями і розробками та звітів за етапом 2019 року 
досліджень і розробок закладів вищої освіти та наукових установ, що належать до 
сфери управління Міністерства освіти і науки України, з результатами експертизи 
(березень 2021 р.); 

 Про атестацію існуючих наукових шкіл університету, внесення змін до Положення 
про наукові школи ОДЕКУ (грудень 2020 р., березень 2021 р.); 

 Про кількісні показники ефективності наукової діяльності кафедр університету 
(травень 2021 р.); 

 Надання рекомендації щодо участі університету у проекті програми HORIZON 
2020 «Розвиток і оптимізація відкритих досліджень Чорного моря (DOORS)» 
(травень 2021 р.); 

 Про зауваження до проєкту Постанови КМУ «Про затвердження Порядку 
присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 
спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 
присудження ступеня доктора філософії» (травень 2021 р.). 

Інший напрям, якому приділялась значна увага на засіданнях НТР протягом 
навчального року – це питання організації наукової роботи студентів, молодих 
вчених та роботи аспірантури, зокрема: 
 Затвердження індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів наукової 

роботи аспірантів 1-го року навчання (вересень 2020 р.); 
 Про формування плану прийому до аспірантури у 2021 р. за держзамовленням 

(жовтень 2020 р.);  
 Про відрахування аспірантів за власним бажанням та переведення на вечірню 

форму навчання (грудень 2020 р.); 
 Розгляд та затвердження результатів атестації аспірантів за осінній семестр 2020-

2021 н.р. (лютий 2021 р.); 
 Про зміни назв дисертаційних робіт аспірантів (листопад, грудень 2020 р., квітень 

2021 р.);  
 Підсумки проведення 1-го та у участі у 2-му турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт (грудень 2020 р., лютий-квітень 2021 р.); 
 Розгляд та затвердження нової програми фахового вступного випробування в 

аспірантуру за спеціальністю 103 Науки про Землю (березень 2021 р.); 
 Подання кандидатури на одержання стипендії Кабінету Міністрів України для 

молодих вчених (заступника завідувача підготовчим відділом Докус А.В.) 
(вересень 2020 р.); 

 Затвердження кандидатури на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України 
для молодих учених-докторів наук (д. т. н., доцц. Великодного С.С.) (березень 2021 
р.); 

 Про надання академічної відпустки аспірантам (лютий, квітень 2021); 
 Про стан реалізації вимог Положення про підготовку докторів філософії в ОДЕКУ 

(травень 2021 р.) 
Рекомендації та рішення науково-технічної ради університету впроваджувались в 

науково-технічну та освітню діяльність університету відповідними наказами.



 
ПРОЕКТ 

Рішення Вченої ради ОДЕКУ   
з питання “Звіт про роботу науково-технічної ради університету” 

від  24 червня 2021 року 
 
 

Заслухавши звіт проректора з наукової роботи Тучковенка Ю.С. з питання “Про роботу 
науково-технічної ради університету”, Вчена рада  
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Звіт проректора з наукової роботи  Тучковенка Ю. С. про роботу НТР протягом 
2020/2021 н.р. затвердити. 
2. У наступному 2021/2022  навчальному році окрему увагу в НТР приділити: 
 залученню творчих колективів науково-педагогічних працівників університету до 

міжнародної наукової співпраці в межах міжнародних наукових програм, 
зокрема, програмі «Горизонт Європа»; 

 активізації роботи кафедр щодо залучення коштів на виконання госпдоговірних 
науково-дослідних робіт за відповідними напрямами, подання заявок для участі у 
національних і відомчих конкурсах для отримання грантів на виконання науково-
дослідних робіт; 

 контролю ефективності науково-дослідних робіт, які виконуються на кафедрах 
університету в межах робочого часу викладачів, згідно з визначеними наказами 
№98ОД від 10.02.2019 та №305ОД від 06.11.2019 р. критеріями; 

 контролю виконання кафедрами цільових показників ефективності діяльності та 
плану по реалізації передвиборчої програми ректора  у частині наукової 
діяльності; 

 забезпеченню ефективної реалізації програм підготовки PhD на третьому  
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти в аспірантурі університету. 

 
 
 

Проректор з НР                                                  Тучковенко Ю.С. 
 



М1Н1СТЕРСТВ0 ОСВ1ТИ I НАУКИ УКРА1НИ 
Одеський державний еколопчний унхверситет 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

м. Одеса 
« » 0^ 2 0 2 1 р. № 5 8 

«Заедания науково-техшчног 
ради ушверситету иа 2021/2022 ир» 

На виконання р1шення Вчено! ради ун1верситету в1д 30.06.2021р. з питания 
"Зв1т про роботу науково-техн1чно1 ради унхверситету у 2 0 2 0 / 2 0 2 1 навчальному 
роц1" та Роздшу V "Удосконалення органхзаци та зд1Йснення осв1тнього процесу 1 
П1двищення якост! вищо1 0СВ1ТИ" Плану ректорату ОДЕКУ по реал1зацп передви-
борчо! програми ректора, затверджено! ректоратом 17.09.2018р., 

проректору 3 науково! роботи Тучковенко Ю.С. при плануванн! та органхзаци роботи 
науково-техн1чно1 ради ун1верситету у наступному 2 0 2 1 / 2 0 2 2 н. р. окрему увагу 
придшити: 

- залученню творчих колектив1в науково-педагопчних прац1вник1в ун1версите-
ту до м1жнародно1 науково! сп1впрац1 в межах мхжнародних наукових про-
грам, зокрема, програм! «Горизонт Свропа»; 

- актив1зацп роботи кафедр щодо залучення кошт1в на виконання госпдогов1р-
них науково-досл1дних роб1т за в1дпов1дними напрямами, подання заявок для 
участ! у нац1ональних 1 в1домчих конкурсах для отримання грантхв на вико
нання науково-Д0СЛ1ДНИХ роб1т; 

- контролю ефективност! науково-дослхдних роб1т, як1 виконуються на кафед
рах ун1верситету в межах робочого часу викладач1в, зпдно з визначеними на
казами №980Д В1Д 1 0 . 0 2 . 2 0 1 9 та №305ОД В1д 0 6 . 1 1 . 2 0 1 9 р. критер1ями; 

- контролю виконання кафедрами цшьових показниюв ефективност! д1яльност1 
та плану по реал1зацп передвиборчо! програми ректора у частин! науково! д1-
яльност!; 

- забезпеченню ефективно! реалхзаци програм пщготовки Р Ш на третьому 
(осв1тньо-науковому) р1вн1 вищо! осв1ти в асп1рантур1 унхверситету. 

Ректор Степаненко СМ. 

Проект вносить 
Проректор 3 НР 

Тучковенко Ю.С. 


