CКЛАД КОНФЕРЕНЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ
ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ
(станом на 29.01.2016р.)
1. За статутом:
- Степаненко С.М. –ректор університету;
- Боярінцев Є.Л. – доцент кафедри гідрології суши, голова профкому науково-педагогічних працівників ОДЕКУ.
- Бучко М.Р. – аспірант 2 року навчання, голова профкому студентів і аспірантів ОДЕКУ;
- Житарюк С.Г. –студент гр. АЕ-40і студент 4 курсу природоохоронного
факультету, голова Асоціації студентів ОДЕКУ.
2. Як обраних на засіданні вченої Ради гідрометеорологічного інституту ОДЕКУ:
1. Овчарук В.А. – директор ГМІ;
2. Берлінський М.А. – професор завідувача кафедри океанології та морського
природокористування;
3. Бурлуцька М.Е. – доцент кафедри гідрології суші;
4. Волошина О.В. – доцент кафедри метеорології та кліматології ;
5. Вольвач О.В. – доцент кафедри агрометеорології та агрометеорологічних
прогнозів;
6. Гаврилюк Р.В. – доцент кафедри океанології та морського природокористування;
7. Гончарова Л.Д. – доцент кафедри метеорології та кліматології ;
8. Гопченко Є.Д. – професор, завідувач кафедри гідрології суші;
9. Городенко Г.Б. – ст. викладач кафедри фізичного виховання та валеології;
10. Дронова О.О. – доцент кафедри агрометеорології та агрометпрогнозів;
11. Жигайло О.Л. – доцент кафедри агрометеорології та агрометпрогнозів;
12. Івус Г.П. – професор, завідувач кафедри метеорології та кліматології ;
13. Катеруша Г.П. – доцент кафедри метеорології та кліматології ;
14. Кічук Н.С. – доцент кафедри гідрології суші;
15. Монюшко М.М. – доцент кафедри океанології та морського природокористування;
16. Нажмудінова О.М. – доцент кафедри метеорології та кліматології ;
17. Погорелова М.П. – асистент кафедри гідрології суші;
18. Польовий А.М. – професор, завідувач кафедри агрометеорології та агрометпрогнозів;
19. Прокоф’єв О.М. – доцент кафедри метеорології та кліматології ;
20. Рубан І.Г. – доцент кафедри океанології та морського природокористування;
21. Рудой В.В. – ст. викладач кафедри фізичного виховання та валеології;
22. Свідерська С.М. – доцент кафедри агрометеорології та агрометпрогнозів;
23. Серга Є.М. – доцент кафедри метеорології та кліматології ;
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24. Харасанджіанц О.Г. – доцент, завідувач кафедри фізичного виховання та валеології;
25. Хоменко І.А. – доцент кафедри метеорології та кліматології ;
26. Шакірзанова Ж.Р. – професор кафедри гідрології суші;
27. Школьний Є.П. – професор кафедри метеорології та кліматології .

3. Як обраних на засіданні вченої Ради природоохоронного факультету:
1. Чугай А.В. – декан ПОФ, доцент кафедри екології та охорони довкілля;
2. Грабко Н.В. – ст. викладач кафедри екології та охорони довкілля;
3. Гриб О.М. – доцент кафедри гідроекології та водних досліджень;
4. Лобода Н.С. – професор, завідувач кафедри гідроекології та водних досліджень;
5. Отченаш Н.Д. – доцент кафедри гідроекології та водних досліджень;
6. Пентилюк Р.С. – доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури;
7. Сафранов Т.А. – професор, зав. каф. екології та охорони довкілля;
8. Софронков О.Н. – професор, зав. кафедрою хімії навколишнього середовища;
9. Хохлов С.М. – доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури;
10. Чернякова О.І. – ст. викладач кафедри екології та охорони довкілля;
11. Шаніна Т.П. – доцент кафедри екології та охорони довкілля;
12. Шевченко В.Ф. –доцент кафедри хімії навколишнього середовища;
13. Шекк П.В. – професор, завідуючий кафедри водних біоресурсів та аквакультури;
14. Юрасов С.М. – доцент кафедри екології та охорони довкілля.
4. Як обраних на засіданні вченої Ради еколого-економічного факультету:
1. Владимирова О.Г. – декан еколого-економічного факультету, доцент кафедри екологічного права і контролю;
2. Арестов С.В. – доцент кафедри економіки природокористування;
3. Бубнов І.В. – доцент, завідувач кафедри українознавства та соціальних наук
4. Глушкова Н.М. – ст. викладач кафедри українознавства та соціальних наук
5. Губанова О.Р. – професор, завідувач кафедри економіки природокористування;
6. Ковальов В.Г. – професор, завідувач кафедри менеджменту природоохоронної діяльності;
7. Краснянська Н.Д. – ст. викладач кафедри українознавства та соціальних наук
8. Куваєва В.О. – старший викладач кафедри економіки природокористування;
9. Лоєва І.Д. – професор, завідувач кафедрою екологічного права і контролю;
10. Павленко О.П. – доцент кафедри менеджменту природоохоронної діяльності;
11. Савіних-Пальцева Л.В. – старший викладач кафедри екологічного права і
контролю;
12. Смірнова К.В. – заступник декана еколого-економічного факультету, доцент
кафедри менеджменту природоохоронної діяльності;
13. Тимощук М.О. – заступник декана еколого-економічного факультету, стар-
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ший викладач кафедри екологічного права і контролю;
14. Чернишов О.С. – старший викладач кафедри менеджменту природоохоронної діяльності;
15. Шапошникова Н.М. – інженер кафедри екологічного права і контролю.
5. Як обраних на засіданні вченої Ради факультету комп’ютерних наук:
1. Коваленко Л.Б – декан факультету комп’ютерних наук;
2. Сербов М.Г. – проректор з НР;
3. Глушков А.В. - професор, завідувач кафедри вищої та прикладної математики
4. Флорко Т.О. – доцент кафедри вищої та прикладної математики;
5. Серга І.М. – доцент кафедри вищої та прикладної математики;
6. Козловська В.П. – доцент кафедри інформаційних технологій;
7. Препелиця Г.П. – доцент, зав. кафедри інформаційних технологій;
8. Кузніченко С.Д. - доцент кафедри інформаційних технологій;
9. Пономаренко О.Л. - старший викладач каф. інформаційних технологій;
10. Гнатовська Г.А. – доцент кафедри інформатики;
11. Мещеряков В.І. – професор, завідувач кафедри інформатики;
12. Перелигін Б.В. – доцент, завідувач кафедри АСМНС;
13. Лимонов О.С. – доцент кафедри АСМНС;
14. Веніцький С. Н. – завідувач лабораторії радіолокаційної метеорології та
МРЛТ.
6. Як обраних на засіданні вченої Ради факультету магістерської та аспірантської підготовки:
1. Андріанова І.С. – доцент кафедри загальної та теоретичної фізики;
2. Боровська Г.О. – доцент, декан факультету магістерської та аспірантської підготовки;
3. Герасимов О.І. – професор, завідувач кафедри загальної та теоретичної фізики;
4. Гурська Л.М. – асистент кафедри метеорології та кліматології ;
5. Кудєліна О.Ю. – старший викладач кафедри іноземних мов;
6. Моренець-Кубанська Л.І. – завідувач лабораторії з прийому ГМІ кафедри теоретичної метеорології та метеорологічних прогнозів;
7. П’янова І.Ю. – доцент, завідувач кафедри іноземних мов;
8. Співак А.Я. – старший викладач кафедри загальної та теоретичної фізики;
9. Хохлов В.М. – професор, проректор з навчально-методичної роботи;
10. Шотова-Ніколенко Г.В. – доцент кафедри іноземних мов.
7. Як обраних на спільних зборах працівників інших навчальних структурних
підрозділів (підготовче відділення разом з кафедрою довузівської підготовки,
центр післядипломної підготовки, а також по роботі з іноземними учнями тощо):
1. Полетаєва Л.М. – доцент кафедри екології та охорони довкілля, в.о. директора центру підвищення кваліфікації
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2. Кирнасівська Н.В. – доцент, завідувач підготовчим відділенням;
3. Носенко Г.В. – методист центру підвищення кваліфікації.
4. Чокан Л.О. – ст. викладач кафедри довузівської підготовки.
8. Як обраних на спільних зборах працівників адміністративних підрозділів:
1. Бєлінська Г. П. – головний бухгалтер ОДЕКУ;
2. Бондаренко В.М. – начальник планово-фінансового відділу;
3. Вербицька О.Г. – в.о. завідувача канцелярії;
4. Гор’єв С.А. – начальник відділу по впровадженню автоматизованих систем;
5. Смірнова М.А. – начальник відділу кадрів;
6. Царалунга Є.А. – начальник відділу матеріально-технічного забезпечення.
10. Як обраних на спільних зборах працівників обслуговуючих навчальних
підрозділів:
1. Крачковська М.А. – проректор з науково-педагогічної діяльності та розвитку
університету;
2. Голубєва С.Г. – директор музею;
3. Громійчук М.М. – директор студентського містечка;
4. Краснодембський Е.Б. – зав. геофізичної морської навчально-наукової лабораторії;
5. Малацковська С.В. – начальник відділу по сприянню працевлаштування випускників;
6. Пісарук Т.М. – начальник навчально-методичного відділу;
7. Швидченко І.Г. – доцент, начальник навчального відділу;
8. Терновий П.А. – завідувач гідроекологічної навчально-наукової лабораторії;
9. Юркіна В.В. – начальник відділу по організації виховної роботи зі студентами.
11. Як обраних на спільних зборах працівників обслуговуючих господарських
підрозділів:
1. Царенко Ю.М. – головний інженер;
2. Габлюк Т.Л. – зав. хоз НЛК2;
3. Колосовський В.В. – водій;
4. Осадчук О.Г. – інспектор гуртожитку №1;
5. Осьмініна С.Ф. – інженер спортивного комплексу;
6. Храновська Л.А. – зав. господарством спортивного комплексу;
7. Селезньова А.П. – зав. гуртожитком №3;
8. Смірнова Т.І. – інспектор гуртожитку №2.
12. Як обраних на спільних зборах працівників навчально-наукових підрозділів:
1. Лужбін А.М. – доцент, начальник науково-дослідної частини;
2. Соколенко О.Д. – начальник редакційного відділу;
3. Тучковенко Ю.С. – професор, проректор з наукової роботи.
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13. Як обраних на засіданні кафедри військової підготовки:
1. Грушевський О.М. – доцент, начальник кафедри військової підготовки
14. Як обраного на засіданні педагогічної ради Херсонського гідрометеорологічного технікуму:
1. Киріяк С.Г.– директор Херсонського гідрометеорологічного технікуму ОДЕКУ
15. Як обраного на засіданні педагогічної ради Харківського гідрометеорологічного технікуму:
1. Бірюков О.В. – доцент, директор Харківського гідрометеорологічного технікуму ОДЕКУ
16. Як обраного на засіданні педагогічної ради Одеського коледжу
комп’ютерних технологій:
1. Ковальчук В.В. – професор, директор Одеського коледжу комп’ютерних технологій ОДЕКУ
17. Як обраних на Асоціації студентів Одеського державного екологічного університету у кількості 11 осіб, серед яких:
1. Базика Ю. В.– студентка 2 курсу природоохоронного факультету, Е-24
2. Богушенко Г.О. – студентка 2 курсу гідрометеорологічного інституту, ГМ-21.
3. Гаврилюк В.В. – студентка 3 курсу факультету комп’ютерних наук, К-31
4. Дереза А.Д. – студент 4 курсу факультету комп’ютерних наук,К-42
5. Колесникова Т.О. – студентка 2 курсу природоохоронного факультету, Е-24
6. Паірелі Р.Ю. – студентка 4 курсу еколого-економічного факультету, У-41.
7. Рябова Д.С. – студентка 3 курсу еколого-економічного факультету, У-31
8. Стрельцова А.В. – студент 3 курсу гідрометеорологічногоінституту, МК-35
9. Тижнева К.С. – студентка 2 курсу природоохоронного факультету, Е-24
10. Чумаченко В.В. –студентка 2 курсу гідрометеорологічного інституту, ГМ-21.
11. Шуль О.В. – студентка 2 курсу факультету комп’ютерних наук, К-31

Секретар КТК

О.П. Павленко

