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МАГІСТЕРІУМ 

бдароване студентство ОНМУ бере активну
участь у науковій роботі та різноманітних інте�
лектуальних змаганнях, олімпіадах і конкурсах.

Щороку в ОНМУ проводиться перший тур Все�
українського конкурсу студентських наукових робіт із
природничих, технічних і гуманітарних наук. За останні
роки 11 найкращих робіт студентів ОНМУ, надісланих
для участі у другому турі до базових вишів, стали пере�
можцями у Всеукраїнському конкурсі з таких напрямків:
«Історичні науки», «Економіка транспорту і зв’язку»,
«Туризм», «Суднобудування та водний транспорт», «Будів�
ництво», «Механіка та конструювання суден», «Кількісні
методи в економіці».

Традиційно щороку в університеті проводиться студент�
ська наукова конференція, яка об’єднує дослідницькі
інтереси молоді в 11 секціях та 30 підсекціях різних науко�
вих напрямків. Загальна кількість виголошених студе�
нтських доповідей сягає 400, вони підготовлені під науко�
вими керівництвом 150 викладачів університету. В ОНМУ
регулярно проводиться передбачена Планом МОН Украї�
ни Всеукраїнська студентська наукова конференція
«Проблеми і перспективи морського транспорту: техно�
логія управління, економіка, логістика, право». Проблем�
не поле конференції зазвичай визначається такими нап�
рямками: «Розвиток економіки транспортного комплексу
України», «Порти і термінали», «Транспортні системи,
внутрішні та міжнародні перевезення», «Маркетинг,
транспортний менеджмент і логістика» та «Правове регу�
лювання діяльності підприємств транспорту». Учасника�
ми конференції були студенти Одеського національного
морського університету, Одеської національної морської
академії, Одеської національної юридичної академії,
Харківської національної академії державного уп�
равління, Національного університету кораблебудування
ім. адмірала Макарова. За результатами конференції ви�
дано тези доповідей.

Найкращі студенти ОНМУ — активні учасники кон�
ференцій, семінарів та виставок як в
Україні, так і за кордоном.

У 2006 р. студенти�п’ятикурсники В. Ри�
тікова (КБФ) і О. Чухрій (СМФ) під керів�
ництвом доцента М. І. Михайлуци виступали
з повідомленнями на Міжнародній науко�
вій конференції в Румунії (м. Галац) —
«Роль інтеграції в Єврорегіоні «Нижній
Дунай».

У лютому 2008 р. у Національному
технічному університеті «КПІ» проводилася
Перша всеукраїнська науково�практична
конференція «В2В�маркетинг». У ній взяли
участь, отримали сертифікати учасника
змагання кейсів та були нагороджені гра�
мотами за креативність чотири студенти
ФЕУ, якими опікувалися викладачі кафедри
«Менеджмент і маркетинг».

У листопаді 2008 р. студенти ФМП
брали участь у національному круглому

столі «Болонський процес після 2010 року: погляд сту�
дентів», організатором якого за підтримки МОН України
виступила Українська асоціація студентського самовря�
дування.

Команда студентів ФМП брала участь у VII Міжна�
родній виставці «Інтер�Транспорт», яка відбулася у 2008 р.
За наукову розробку «Тензостанція для вимірювання
напруження в металоконструкціях» молоді науковці були
нагороджені грамотою.

Підготовлена викладачкою кафедри «Українознав�
ство» М. І. Мирошниченко студентка 2�го курсу ФЕУ
С. Марусова у 2008 р. посіла перше місце на Міжнародно�
му конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика.
Студент 4�го курсу ЮФ А. Долуденко (керівник — доцент
М. І. Михайлуца) став переможцем у Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт у номінації
«Україна і Євросвіт», а 2010 р. студентка 1�го курсу ФТТіС
М. Южакова стала номінанткою на здобуття диплома ІІІ
ступеня названого конкурсу.

У квітні 2009 р. троє студенток ФЕУ під керівництвом
викладачів кафедри «Економіка підприємства і
підприємництво» взяли участь у Міжнародній науковій
студентській конференції «Проблеми розвитку економі�
ки підприємства: погляд молоді», яка відбулася у Харків�
ському національному автомобільно�дорожньому універ�
ситеті. В номінації «Кращі доповіді» студентки отримали
дипломи ІІ та ІІІ ступеня.

Згідно з планом науково�дослідної роботи студентів,
кафедра «Економіка підприємства і підприємництво»
щорічно організовує конкурс студентських наукових робіт
за напрямком «Кращий бізнес�план підприємницького
проекту». За період 2006–2009 рр. студенти ФЕУ, ФТТіС
та СМФ представили 80 цікавих та креативних проектів. 

Від 2008 р. в ОНМУ спільно з Інститутом проблем
ринку й економіко�екологічних досліджень НАН України
видається збірка наукових праць магістрів факультету
економіки та управління «Економіка основної експлуата�

Учасники студентської конференції на кафедрі українознавства 
з поетом Олексою Резніченком
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ційної діяльності морського транспорту», до якого
увійшло 34 наукові статті.

В ОНМУ функціонує сім студентських наукових
гуртків: «Клуб молодих підприємців», «Економіст», «Між�
народні фрахтові ринки», «Теорія і практика менеджменту
на сучасному етапі», «Юрист», «Історія і краєзнавство» та
«Філософський», у роботі яких бере участь майже 100 заці�
кавлених студентів. Функціонує також Юридична клініка,
в якій практикують студенти юридичного факультету.

Близько 50 студентів ОНМУ щороку беруть участь
у виконанні держбюджетних наукових тем, із них десять
працюють на оплатній основі.

В університеті проводяться студентські олімпіади у
два етапи: I етап — у січні�лютому на кафедрах універси�
тету, ІІ етап — у березні�травні у базових вузах за відповід�
ними напрямками, спеціальностями та дисциплінами.

Привертаючи увагу талановитої молоді та виявляючи
найкращих, організатори на кафедрах ОНМУ сприяють
залученню до участі в олімпіаді значної кількості студен�
тів. Лише 2008–2009 н. р. у першому етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади (ВСО) взяли участь 265 студентів,
які виборювали найкращі знання із 25 дисциплін,
спеціальностей та напрямків підготовки. 

До участі у другому етапі ВСО факультетами ОНМУ
були представлені студенти, які за рівнем теоретичної

підготовки виявилися найкращими. За період 2005–
2009 рр. університет залучив до змагань 144 студенти
у 20 дисциплінах (спеціальностях та напрямках під�
готовки).

Загалом за три останні роки 31 студент ОНМУ отри�
мав дипломи різного рівня, зокрема десять призових.
Передювілейний навчальний рік виявився врожайним на
переможців та призерів у ІІ етапі загальнореспублікансь�
кої олімпіади:

– три дипломи ІІ ступеня: один, в особистому заліку,
отримала студентка 4�го курсу ФЕУ Л. Вініна з дисцип�
ліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,
а два здобуто у командному заліку з напрямку підготовки
«Транспортні технології» (командою ФТТС) та зі спе�
ціальності «Підйомно�транспортні, будівельні, дорожні,
меліоративні машини» (командою ФМП);

– два дипломи ІІІ ступеня: в особистому заліку отри�
мали студент 4�го курсу ФТТС Д. Цвілюк із напрямку під�
готовки «Транспортні технології» і студентка 2�го курсу
ФТТС К. Шихєєва з дисципліни «Математика»;

– п’ять інших дипломів та грамот отримано з дисци�
плін «Математика», «Дослідження операцій у транспортних
системах» та «Маркетинг».

Минулого року команда ФТТіС із напрямку підго�
товки «Транспортні технології» у складі Є. Смолянінова
(5 курс), Д. Цвілюка (4 курс), К. Бобренко (4 курс) здобу�
ла найбільшу кількість нагород. Науковий керівник
команди — старший викладач кафедри «Системний
аналіз і логістика» А. В. Бондар. 

Упродовж останніх років друге місце в командному
заліку здобуває команда п’ятикурсників ФМП (Я. Савчен�
ко та Ю. Макаліс, науковий керівник — М. О. Старіков,
викладач кафедри ПТМ) зі спеціальності «Підйомно�
транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини». 

11 активних учасників олімпіад ФЕУ із шести
дисциплін отримали три дипломи, зокрема за ІІ місце в
особистому заліку. Команда під керівництвом старшого
викладача кафедри «Вища та прикладна математика»
Л. І. Кусік — постійний призер олімпіад із математики.

Керівництво ОНМУ завжди підтримує талановиту
молодь, створює необхідні умові для її розвитку і надає
грошові винагороди переможцям та їхнім керівникам.
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