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бдароване студентство ОНМУ бере активну

участь у науковій роботі та різних інтелектуаль�

них змаганнях, олімпіадах і конкурсах. Щороку

в ОНМУ проводиться перший тур Всеукраїнсь�

кого конкурсу студентських наукових робіт із природни�

чих, технічних та гуманітарних наук. За останні роки

11 найкращих праць студентів ОНМУ, надісланих для

участі у другому турі до базових вишів, стали переможця�

ми на Всеукраїнському конкурсі з таких напрямків:

«Історичні науки», «Економіка транспорту і зв’язку»,

«Туризм», «Суднобудування та водний транспорт», «Будів�

ництво», «Механіка і 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

наукових напрямів. Загальна кількість виголошених

студентських доповідей сягає 400, вони підготовлені під

науковими керівництвом 150 викладачів ОНМУ. В уні�

верситеті регулярно проводиться передбачена планом

МОНмолодьспорту України Всеукраїнська студентська

наукова конференція «Проблеми і перспективи морсько�

го транспорту: технологія управління, економіка, логісти�

ка, право». Проблемне поле конференції зазвичай визна�

чається такими напрямами: «Розвиток економіки транс�

портного комплексу України», «Порти і термінали»,

«Транспортні системи, внутрішні та міжнародні переве�

зення», «Маркетинг, транспортний менеджмент і логісти�

ка» та «Правове регулювання діяльності підприємств

транспорту». Учасниками конференції були студенти

Одеського національного морського університету, Одесь�

кої національної морської академії, Одеської національ�

ної юридичної академії, Харківської національної акаде�

мії державного управління, Національного університету

кораблебудування ім. адмірала Макарова. За результата�

ми конференції видано тези доповідей.

Найкращі студенти ОНМУ — активні учасники кон�

ференцій, семінарів та виставок як в Україні, так і за кор�

доном.

У 2006 р. студенти�п’ятикурсники В. Ри�

тікова (КБФ) і О. Чухрій (СМФ) під керів�

ництвом доц. М. І. Михайлуци виступали з

повідомленнями на Міжнародній науковій

конференції в Румунії (м. Галац) — «Роль

інтеграції в Єврорегіоні «Нижній Дунай».

У лютому 2008 р. у Національному тех�

нічному університеті України «КПІ» прово�

дилася перша Всеукраїнська науково�

практична конференція «В2В�маркетинг».

У ній взяли участь, отримали сертифікати

учасника змагання кейсів та були нагород�

жені грамотами за креативність чотири

студенти ФЕУ, якими опікувалися викла�

дачі кафедри менеджменту і маркетингу.

У той же час студенти ФМП брали

участь у національному круглому столі

«Болонський процес після 2010 року:

погляд студентів», організатором якого за підтримки

МОН України виступила Українська асоціація студентсь�

кого самоврядування.

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 викладачем кафедри українознавства

М. І. Мирошниченко студентка другого курсу ФЕУ

С. Марусова у 2008 р. посіла перше місце на Міжнародно�

му конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика.

Студент четвертого курсу юридичного факультету А. До�

луденко (керівник — доц. М. І. Михайлуца) став перемож�

цем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових

робіт у номінації «Україна і Євросвіт», а в 2010 р. студент�

ка першого курсу ФТТС М. Южакова стала номінанткою

на здобуття диплома ІІІ ст. названого конкурсу.

У квітні 2009 р. троє студенток ФЕУ під керівництвом

викладачів кафедри економіки підприємства і підприєм�

ництва взяли участь у Міжнародній науковій студентській

конференції «Проблеми розвитку економіки підпри�

ємства: погляд молоді», яка відбулася у Харківському

національному автомобільно�дорожньому університеті.

В номінації «Кращі доповіді» студентки отримали дипло�

ми ІІ та ІІІ ст.

Згідно з планом науково�дослідної роботи студентів,

кафедра економіки підприємства і підприємництва

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 і креативних проектів. 

Від 2008 р. ОНМУ спільно з Інститутом проблем рин�

ку й економіко�екологічних досліджень НАН України ви�

дає збірник наукових праць магістрів факультету еконо�

міки та управління «Економіка основної експлуатаційної

діяльності морського транспорту», до якого увійшло

34 наукові статті.

Учасники студентської конференції на кафедрі українознавства 
з поетом Олексою Резніченком
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В ОНМУ функціонує сім студентських наукових

гуртків: «Клуб молодих підприємців», «Економіст», «Між�

народні фрахтові ринки», «Теорія і практика менеджменту

на сучасному етапі», «Юрист», «Історія та краєзнавство» і

«Філософський», у роботі яких бере участь майже 100 заці�

кавлених студентів. Також діє 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 ОНМУ,

ІІ етап — у березні�травні у базових вишах за відповідни�

ми напрямами, спеціальностями та дисциплінами.

Привертаючи увагу талановитої молоді і виявляючи

найкращих, організатори на кафедрах ОНМУ сприяють

залученню до участі в олімпіаді великої кількості студен�

тів. Лише у 2008–2012 рр. у першому етапі Всеукраїнської

студентської олімпіади (ВСО) взяли участь понад 900 сту�

дентів, які виборювали найкращі знання із 25 дисциплін,

спеціальностей та напрямів підготовки. 

До участі у другому етапі ВСО факультетами

ОНМУ були представлені студенти, які за рівнем тео�

ретичної підготовки виявилися найкращими. За період

2008–2012 рр. університет залучив до змагань 182 сту�

дентів за 23 дисциплінами (спеціальностями та напря�

мами підготовки).

Загалом за останні п’ять років 65 студентів ОНМУ

отримали дипломи різного рівня, зокрема 23 призових.

У 2012 р. призерами ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади стали:

– два дипломи I ступеня — в особистому заліку сту�

дент четвертого курсу ФМП Юрій Зайцев та у командному

заліку Юрій Зайцев, Віталій Білодід, Андрій Зюба (всі —

четвертий курс ФМП) зі спеціальності «Підйомно�транс�

портні, будівельні, дорожні, меліоративні машини й

обладнання»;

– три дипломи II ступеня — в особистому заліку

Андрій Зюба (четвертий курс ФМП зі спеціальності

«Підйомно�транспортні, будівельні, дорожні, меліора�

тивні машини та обладнання»), Катерина Шихєєва

(п’ятий курс ФТТС із напряму підготовки «Транспортні

технології»), Юлія Нечволод (четвертий курс КБФ із

дисципліни «Безпека життєдіяльності»);

– два дипломи III ступеня — в особистому заліку

Ростислав Пуме (п’ятий курс ФЕУ з дисципліни «Еко�

номічна кібернетика») та у командному заліку Катерина

Шихєєва (п’ятий курс), Сергій Островський (четвертий

курс), Ольга Топал (третій курс) (усі — ФТТС напряму

підготовки «Транспортні технології»).

Студенти третього курсу кораблебудівного факультету

напряму підготовки «Комп’ютерні науки» Кирил Шмідт та

Людмила Чорна посіли відповідно перше та друге місця в

Південному регіоні України, четверте місце в українсько�

му фіналі та на запрошення організаторів взяли участь у

фіналі V Міжнародної олімпіади у сфері інформаційних

технологій «IT�Планета 2011/12»  в м. Алмати (Казахстан).

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 друге місце

в особистому заліку. Команда під керівництвом старшого

викладача кафедри вищої та прикладної математики

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.

Всеукраїнська студентська конференція Команда на олімпіаді з транспортних технологій 

Олімпіада з української мови
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