Про діяльність ради молодих вчених
Одеської державної академії будівництва та архітектури у 2016-2020 рр.
У раді молодих вчених ОДАБА відповідно до її обов’язків виконувалася
робота з організації та відбору наукових праць до Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, проведення
щорічних науково-технічних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих
вчених, а також прийняття студентських статей до щорічної Збірки
студентських наукових праць за відповідний навчальний рік.
З 2012 року у зв’язку з оголошеними виборами Голови Одеської обласної
ради молодих вчених (ООРМВ) від ОДАБА було висунуто кандидатуру
кандидата технічних наук, доцента кафедри технології будівельного
виробництва Данелюка Вадима Ілліча як представника академії та Голову ради
молодих вчених ОДАБА. У тодішніх виборах перемогу одержала Декіна
Світлана Сергіївна, проте Данелюк Вадим Ілліч був затверджений заступником
Голови та увійшов до складу президії ООРМВ.
Від того року розпочала свою активну роботу з налагодження наукових
зв’язків між молодими вченими вишів Одеської області та України в цілому.
Організовано та проведено велику кількість наукових заходів, круглих столів та
ознайомчих зустрічей різних науковоорієнтованих форматів на базі навчальних
закладів та актуальних медіа локацій.
Все це проводилося з метою популярізації науки серед молоді (учні шкіл,
технікумів, коледжів), формування діючих планів співробітництва у вигляді
конференцій та форумів, а також створення засобів комунікації між студентами
та молодими вченими для своєчасного надання актуальної інформації.
Заходи, що було проведено за цей період:
- Літній форум молодих вчених (23-24.06.2016 р.) Summer young scientists
forum;

Літній форум молодих вчених. 24 червня 2016 р.

- I та II Smart Forum (2015 та 2016 рр.). Питання, що розглядалися:
публікація наукових статей в рейтингових міжнародних журналах; чи є індекс
Хірша показником успішності вченого; впровадження інновацій в Україні і як
це відбувається за кордоном;

Представники ООРМВ, РМВ при МОН та почесних гостей. Impuct Hub.
24 червня 2016 р.
- Odesa Science Slam (6 подій з 2014 по 2016 рр.). «Наукова битва»
дослідників за обрання найцікавішої доповіді з залученням ЗМІ та
громадськості;

Олексій Мурашко. Представник від ОДАБА на Odesa Science Slam.
30 квітня 2015 р. Арт-центр Віри Холодної

Окрім наукових та просвітницьких проектів рада молодих вчених ОДАБА
приймала участь у благодійних заходах. Так, з 2015 по 2017 рік рада молодих
вчених оголошувала збір іграшок, канцтоварів, солодощів та коштів для сиріт,
які було передано в БФ "Добрий Самаритянин" для інтернату в смт Лиманське
Роздільнянського району Одеської області. Особливу подяку висловили
співробітниці Одеської державної академії будівництва та архітектури, яка
зв'язала 30 шапок для дітей за два тижні збору подарунків!

Новий етап роботи Ради молодих вчених розпочався після обрання нового
Голови раді молодих вчених ОДАБА. На загальних зборах молодих вчених
ОДАБА більшістю голосів затвердили Рубцову Юлію Олександрівну, асистента
кафедри автомобільних доріг та аеродромів. Після чого були проведені заходи з
формування президії ради молодих вчених ОДАБА на основі подання заяв від
інститутів з висуванням своїх представників. Так, з квітня 2017 до червня 2019
року Рада функціонувала у наступному складі:
- заступник Голови ради – к.т.н., ст.викладач Сьоміна Ю.А.
- представник АХІ – к.т.н., доц. Кушнір О.М.
- представник ІБІ – к.т.н., ст.викладач Малахов В.В.
- представник БТІ – к.т.н., доц. Даниленко А.В.
- представник ІГТБ – ас. Місько Є.М.
- представник ІІЕС – к.т.н., доц. Василенко О.О.
- представник ІЕУБ – к.ек.н., доц. Пандас А.В.
- секретар ради – ас. Ковтуненко Д.О.
За цей час рада молодих вчених прийняла повноваження з організації та
проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з галузей знань і спеціальностей, науково-технічних конференцій
здобувачів вищої освіти і молодих вчених, прийняття студентських статей до
друку щорічної Збірки студентських наукових праць. Також важливою
частиною діяльності ради є аналіз та узагальнює зауваження та пропозиції
здобувачів щодо організації освітнього-наукового процесу, зокрема комунікація

зі аспірантами в питаннях вдосконалення освітньо-наукових програм х
підготовки.
У зв’язку з тимчасовим припиненням діяльності ООРМВ робота ради
молодих вчених ОДАБА була орієнтована переважно на налагодження
«внутрішньої» комунікації молодих вчених (аспірантів, докторантів та
науковців відповідного віку). За цей час створено сторінку ради у Фейсбуці та
активізовано контакти з вченими та здобувачами освіти ОДАБА.
Другим напрямком обрано роботу зі студентами та їх заохочення до
наукових досліджень з подальшим вступом до аспірантури.
На даний час оновлено склад ради молодих вчених ОДАБА. Наразі
актуальний такий склад:
- Голова ради – к.т.н., ст.викладач Сьоміна Ю.А.
- заступник голови та представник ІГБЦІ – к.т.н., асс. Рубцова Ю.О.
- секретар ради – асс. Ковтуненко Д.О.
- представник АХІ – к.т.н., ст.викладач. Гріньова І.І.
- представник ІБІ – к.т.н., ст.викладач Малахов В.В.
- представник БТІ – к.т.н., доц. Даниленко А.В.
- представник ННІ БІТ – к.ек.н., доц. Пандас А.В.

