
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ   ДЕРЖАВНИЙ  ЕКОЛОГІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

 

 Н А К А З 

 

«    29  »  10   2021р.                                                        м. Одеса                                            №  199 «ОД» 

«Про  затвердження складу    

 методичної ради університету  

 на 2021-2022 навчальний  рік” 

 

На підставі Статуту університету і Положення  про методичну раду університету з метою 

координації питань навчально-методичної роботи в університеті  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити методичну раду у такому складі: 

          Бубнов І.В. –  зав. каф. українознавства і соціальних наук; 

           Берлінський М.А.- зав. каф. океанології та морського природокористування; 

          Боровська Г.О. – доц. каф. метеорології та кліматології; 

          Владимирова О.Г. –  декан по роботі з іноземними студентами;  

           Вітовська О.Т. – зав. відділу  аспірантури та докторантури; 

          Герасимов О.І. - зав. каф. загальної та теоретичної фізики; 

          Глушков О.В. -  зав. каф. вищої та прикладної  математики; 

          Грушевський О.М. – нач. каф. військової підготовки; 

Губанова О.Р. –  зав. каф. економіки природокористування; 

Кузніченко С.Д. – декан факультету комп’ютерних наук управління та адміністрування; 

Крачковська М.А. – проректор з НПР та розвитку університету; 

Кирнасівська Н.В. – зав. підготовчого відділення; 

Казакова Н.Ф. – зав каф. інформаційних технологій; 

Лобода Н.С. – зав. каф. гідроекології та водних досліджень; 

          Монюшко М.М. – директор центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; 

          Масловська А.М. – нач. відділу  забезпечення якості освітньої діяльності; 

          Марунич О.І. - нач. редакційного відділу; 

          Овчарук В.А. - директор гідрометеорологічного інституту; 

          Прокоф’єв О.М. –  зав. каф. метеорології та кліматології; 

Перелигін Б.В. - зав. каф. автоматизованих систем  моніторингу  навколишнього середовища та         

інформатики; 

          Пісарук Т.М. – начальник навчально-методичного відділу;  

          П’янова І.Ю. – зав. каф. іноземних мов; 

          Польовий А.М.- зав. каф. агрометеорології та агроекології; 

          Павленко О.П. – зав. каф. публічного управління та  менеджменту природоохоронної діяльності; 

Софронков О.Н. – зав. каф. хімії навколишнього середовища; 

Сафранов Т.А. - зав. каф. екології та охорони довкілля; 

Сербов М.Г. – проректор з навчальної роботи; 

Сапко О.Ю. – начальник навчального відділу; 

Хохлов В.М. - проректор з навчально-методичної роботи– голова ради; 

Харасанджіанц О.Г. – зав. каф. фізичного виховання та валеології; 

Чугай А.В. - декан природоохоронного факультету;   

Шакірзанова Ж.Р. – зав. каф. гідрології суші; 

Шекк П.В. – зав. каф. водних біоресурсів та аквакультури; 

Галайко Т.С. – секретар ради 

 

 

 

        Ректор ОДЕКУ                             С.М. Степаненко 
 

 

    Проректор з НМР                                                                      


