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1 травня 2022 року виповнюється 90 років з дня заснування Одеського дер-

жавного екологічного університету. Він веде свою історію з Харківського інжене-
рного гідрометеорологічного інституту (1932-1942), реорганізовувався у Харківсь-
кій гідрометеорологічний інститут Червоної Армії (1942-1944), а з липня 1944 року 
по серпень 2001 розвивався як Одеський гідрометеорологічний інститут. 

Наш унікальний, єдиний в Україні заклад вищої освіти зробив значний вклад в 
розвиток гідрометеорологічної та екологічної науки й практики в Україні та світі, 
виховав і підготував за минулі роки багато відомих в усьому світі фахівців з охо-
рони та моніторингу навколишнього природного середовища, метеорології, гідро-
логії, агрометеорології, кліматології, океанології, гідрографії тощо. Світовий рі-
вень підготовки фахівців в університеті віддзеркалюють наші випускники, – гро-
мадяни десятків країн Європи, Азії, Австралії, Африки, Латинської Америки, серед 
яких два Нобелівських лауреати, керівники міністерств та відомств, наукових ус-
танов, відомі вчені та працівники гідрометеорологічних служб, екологічних, водо-
господарських, морегосподарських, сільськогосподарських, військових та інших 
підрозділів, які успішно вирішують проблеми моніторингу та захисту довкілля, за-
безпечення галузей економіки високоякісною інформацією, у тому числі – прогно-
зною, про стан навколишнього середовища задля життя і ефективної діяльності 
людини.  

Високий освітній та науковий статус нашого невеликого за розмірами універ-
ситету підтверджують стабільно високі місця університету у різноманітних рейти-
нгах діяльності вишів України, активна міжнародна співпраця з десятками універ-
ситетів, освітніх та наукових організацій з десятків країн світу багаточисельні на-
городи міжнародних конкурсів та виставок. 

В історію нашого навчального закладу вписано багато славетних імен його ви-
кладачів і випускників. Університет набув добрих традицій, знайшов своє непо-
вторне обличчя, у нас створені широко відомі наукові школи, багата матеріальна 
база, підготовлені та працюють науково-педагогічні працівники та науковці, якими 
може пишатися будь-який заклад вищої освіти України!  

Всі ці здобутки є результатом самовідданої праці поколінь викладачів, співро-
бітників та випускників, тому глибокий уклін і щирі слова великої подяки всім цим 
поколінням, всім, хто працює сьогодні! Уклін та подяка - за життя, знання і вміння, 
що віданні нашому закладу, за самовіддану працю, терпеливе подолання складно-
щів, які випали на долю закладу за 90 років! 



У зв'язку з святкуванням 90-річного ювілею Одеського державного екологіч-
ного університету за багаторічну і сумлінну працю, високий професіоналізм, зна-
чний особистий внесок у розвиток університету у відповідності до Положення 
"Про нагороди Одеського державного екологічного університету", на підставі ра-
портів керівників структурних підрозділів університету та відповідного рішення 
ректорату від 25.04.2022 року 

 
НАКАЗУЮ: 
1. Оголосити Подяку: 

• Акопян Любові Іванівні – провідному бухгалтеру; 
• Баршт Людмилі Андріївні – зав. господарством спортивного комплексу; 
• Баташан Лідіі Іванівні – бібліотекару 1-ї кат.; 
• Бурєнковій Галині Олександрівні – провідному бухгалтеру; 
• Бучацькій Тетяні Володимирівні – провідному фахівцю планово-фінансо-

вого відділу; 
• Ведєнєєвій Ларису Сигизмундівну – бібліотекару 2-ї кат.; 
• Вербицькій Ользі Григорівні – архіваріусу; 
• Гельману Володимиру Захаровичу - інженеру лаб. хімії навколишнього се-

редовища каф. хімії навколишнього середовища.  
• Герець Інні Олександрівні – провідному фахівцю планово-фінансового від-

ділу; 
• Горобченко Н.М. – інженеру кафедри океанології та морського природоко-

ристування; 
• Грабко Наталії Вікторівні - ст. викл. каф. екології та охорони довкілля; 
• Гращенковій Тетяні Валеріївні - ас. каф. гідроекології та водних досліджень; 
• Ільїній Валентині Григорівні - доц. каф. екології та охорони довкілля, к.ге-

огр.н.; 
• Діброва Михайло Витольдовичу – інженеру 2-ї кат.; 
• Димбовській Світлані Федорівні – сторожу гуртожитку № 2; 
• Димбовському Володимиру Гавриловичу – тесляру господарського відділу; 
• Здебській Клавдію Іванівну – бібліотекару 2-ї кат.; 
• Казаковій Н.Ф. –  зав. кафедрою інформаційних технологій, д.т.н, проф.; 
• Карагяур Анастасії Георгіївні – сторожу гуртожитку № 2; 
• Катеруші Г.П. - доц. кафедри метеорології  та кліматології, к.геогр.н., доц.; 
• Колісник Аллі Вікторівні - доц. каф. екології та охорони довкілля, к.геогр.н.; 
• Коржевій Ольгі Гаврилівні – бібліотекару; 
• Кур’яновій Світлані Олександрівні - ст. викл. каф. екологічного права і кон-

тролю;  
• Кущенко Л.В. – диспетчеру деканату навчально-наукового гідрометеороло-

гічного інституту; 
• Літвінович Нелі Володимирівні – начальнику спортивного комплексу; 
• Майоровій Людмилі Олександрівні – кастелянці гуртожитку № 1; 
• Матвієнко Тетяні Іванівні - ст. викл. каф. водних біоресурсів та аквакуль-

тури; 



• Павліді Олені Владиславівні – провідному бухгалтеру; 
• Пасіку Сергію Володимировичу – електромонтеру гуртожитку № 1; 
• Плахотнюк Світлані Володимирівні – прибиральниці службових приміщень 

гуртожитку № 1; 
• Поповій Марії Олександрівні - доц. каф. економіки природокористування, 

к.е.н.; 
• Ратундаловій Раїсі Федорівні – бібліотекару; 
• Селезньовій Аллі Павлівні – коменданту гуртожитку № 3; 
• Смірновій Тетяні Іванівні – інспектору гуртожитку №1; 
• Соборовій Ользі Михайлівні - доц. каф. водних біоресурсів та аквакультури, 

к.геогр.н.; 
• Толмачовій А.В. – зав. лабораторії ґрунтознавства та екології рослин, к.ге-

огр.н.; 
• Шотовій-Ніколенко А.В. - в.о. зав. кафедри іноземних мов, к.філол.н., доц.; 
• Чекамовій Лілії Миколаївні - зав. лаб. геодезії, геофізики та водних дослі-

джень каф. гідроекології та водних досліджень; 
• Черняковій Оксані Іванівні - ст. викл. каф. екології та охорони довкілля; 
• Фразе-Фразенко О.О. – доц. кафедри інформаційних технологій, к.т.н., доц.; 

2. Оголосити Подяку з врученням Нагрудного знаку ОДЕКУ: 
• Герасименко В.Б. - інженеру І категорії лабораторії з прийому гідрометеоро-

логічної інформації кафедри метеорології та кліматології; 
• Громійчук Марії Марківні – директору студмістечка; 
• Колосовському Віталію Вікторовичу – водію; 
• Піжун Олену Вікторівну – інженеру 1 кат. морського навчально-наукового 

центру експериментальних досліджень; 
• Сагайдаку Миколі Васильовичу – начальнику відділу охорони; 

 
3. Нагородити Почесною грамотою ОДЕКУ: 

• Андрущенко Олесю Сергіївну - ст. викл. каф. економіки природокористу-
вання, к.е.н.; 

• Божко Л.Ю. - доц. кафедри агрометеорології та агроекології, к.геогр.н., доц.; 
• Бургаз Марину Іванівну - доц. каф. водних біоресурсів та аквакультури, 

к.б.н.;  
• Бургаза Олексія Анатолійовича - доц. каф. екологічного права і контролю, 

к.геогр.н.; 
• Бучинську І.В. – доц. кафедри інформаційних технологій, доктору філософії 

з комп’ютерних наук; 
• Буяджи В.В. – доц. кафедри вищої та прикладної математики, к.ф.-м.н., доц.; 
• Великоднього С.С. – проф. кафедри автоматизованих систем моніторингу 

навколишнього середовища та інформатики,  д.т.н., проф.; 
• Гаврилюк Р.В. - доц. кафедри океанології та морського природокористу-

вання, к.геогр.н., доц.; 
• Герасимова О.І. – зав. кафедрою загальної та теоретичної фізики, д.ф.-м.н., 

проф.; 



• Глод Анастасію Валентинівну – студентку магістратури, спеціальність "Еко-
логія" 

• Глушкова О.В. – зав. кафедрою вищої та прикладної математики, д.ф.-м.н., 
проф.; 

• Глушкову Н.М. – ст. викл. кафедри українознавства та соціальних наук; 
• Гнатовську Г.А. – доц. кафедри автоматизованих систем моніторингу навко-

лишнього середовища та інформатики, к.т.н., доц.; 
• Головіну Олесю Іванівну – доц. кафедри публічного управління та менедж-

менту природоохоронної діяльності, к.е.н., доц.; 
• Гончарову Л.Д. - доц. кафедри метеорології та кліматології, к.геогр.н., доц.; 
• Гопцій М.В. - ст. викл. кафедри гідрології суші, к.геогр.н.; 
• Гриб Катерину Олександрівну - зав. лаб. хімії навколишнього середовища 

каф. хімії навколишнього середовища. 
• Дубровську Ю.В.  – доц. кафедри вищої та прикладної математики, к.ф.-м.н., 

доц.; 
• Іванову Ольгу Макарівну – заступника головного бухгалтера; 
• Ізотова Сергія Олександровича – начальника відділу кадрів; 
• Зоріну Ю.В. – в.о. начальника науково-дослідної частини ОДЕКУ; 
• Козловцеву В.А. – доц. кафедри публічного управління та менеджменту при-

родоохоронної діяльності, к.е.н., доц.; 
• Майбороду Наталію Вікторівну- студентку бакалавріату гр. УС-20, спеціа-

льність "Менеджмент"; 
• Мирошниченко М.І. – ст. викл. кафедри українознавства та соціальних наук; 
• Михайленка В. – аспіранта 4-го року навчання ОДЕКУ; 
• Нажмудінову О.М. - доц. кафедри метеорології та кліматології, к.геогр.н., 

доц.; 
• Недострелову Л.В. - доц. кафедри метеорології та кліматології, к.геогр.н., 

доц.; 
• Перелигіна Б.В. – т.в.о. зав. кафедрою автоматизованих систем моніторингу 

навколишнього середовища та інформатики, к.т.н., доц.; 
• Рудого В.В. – ст. викл. кафедри фізичного виховання та валеології; 
• Сєргу І.М. – доц. кафедри вищої та прикладної математики, к.ф.-м.н., доц.; 
• Семергей-Чумаченко А.Б. - доц. кафедри метеорології та кліматології, к.ге-

огр.н., доц.; 
• Смірнову К.В. – доц. кафедри публічного управління та менеджменту при-

родоохоронної діяльності, к.е.н., доц.; 
• Топальську  Ольгу Григорівну – заступника головного бухгалтера; 
• Чеботарьову Н.В., студентку бакалавріату, гр. ГМ-20, спеціальність "Науки 

про Землю", заступника голови ради студентського самоврядування 
ОДЕКУ; 

• Харасанджіанца О.Г. - зав. кафедри фізичного виховання та валеології, доц; 
• Штефан Н.З. – ас. кафедри інформаційних технологій; 
• Циганову В.О. – провідного фахівця планово-фінансового відділу; 
• Ципинську Олену Прокопівну – провідного бібліотекара; 
• Юрасова Сергія Миколайовича - доц. каф. екології та охорони довкілля, 

к.т.н.;  



4. Нагородити Почесною грамотою ОДЕКУ з врученням Нагрудного 
знаку ОДЕКУ: 

• Боровську Г.О. - доц. кафедри метеорології  та кліматології, к.геогр.н., доц.; 
• Бубнова І.В. – зав. кафедрою українознавства та соціальних наук, к.і.н., доц.; 
• Вольвач О.В. – доц. кафедри агрометеорології та агроекології, к.геогр.н., 

доц.; 
• Грушевського О.М. – начальника кафедри військової підготовки, к.г.н., доц. 
• Данілову Н.В. - ст. викл. кафедри агрометеорології та агроекології, к.ге-

огр.н.; 
• Кічук Н.С. - доц. кафедри гідрології суші , к.геогр.н., доц.; 
• Краснодембського Едуарда Борисовича – директора Морського навчально-

наукового центру експериментальних досліджень; 
• Нікітіна П.С. – заступника начальника навчального відділу;  
• Пилип'юк М.М. – спеціаліста 1 кат. приймальної комісії; 
• Прокоф’єва О.М. - зав. кафедрою метеорології  та кліматології, к.геогр.н., 

доц.; 
• Сапко О.Ю. – начальника навчального відділу, доцента кафедри екологіч-

ного права та контролю; 
• Хоменко І.А. - доц. кафедри метеорології  та кліматології, к.геогр.н., доц.; 
• Шаблія О.В. – ст. викладача кафедри іноземних мов, начальнику відділу між-

народних зв'язків; 

5. Відділу кадрів (Ізотов С.О.) внести відповідні записи до трудових книжок 
співробітників університету у встановленому порядку. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора 
Сербова М.Г. 

 
Ректор       Степаненко С.М. 

 
 

Проект вносить     Узгоджено 

Відділ кадрів     Перший проректор 

       Проректор з НР 

       Проректор по НМР 

       Проректор з НПД та РУ 

       Голова ППОП ОДЕКУ 


