
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

Одеський державний екологічний університет 

 

НАКАЗ 

м. Одеса 

« 29 »  жовтня  2021 р. №  198"ОД"  

 

«Про внесення змін до складу груп забезпечення 

  спеціальностей та гарантів освітніх програм» 

 

На виконання рішення вченої ради ОДЕКУ від 28.10.2021 р., за поданням 

вчених рад факультетів та гідрометеорологічного інституту, з урахуванням 

вимог Положення про гарантів освітніх програм та групи забезпечення 

спеціальностей в Одеському державному екологічному університеті 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Додати до п. 4.1 Положення про гарантів освітніх програм та групи 

забезпечення спеціальностей в Одеському державному екологічному 

університеті речення: «Остання умова не стосується науково-педагогічних 

працівників, які мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання 

професора». 

2. Скасувати накази: 

– від 30.09.2019 р. № 248 (зі змінами згідно з наказами від 06.04.2020 р. 

№ 89, від 06.04.2020 р. № 90, від 28.09.2020 р. № 179); 

– від 21.10.2019 р. № 277; 

– від 21.05.2020 р. № 101; 

– від 30.10.2020 р. № 212; 

– від 26.03.2021 р. № 54. 

3. Затвердити особовий склад груп забезпечення спеціальностей: 

051 «Економіка» 

– Андрущенко О. С., старший викладач кафедри економіки 

природокористування, канд. екон. наук; 

– Губанова О. Р., завідувач кафедри економіки природокористування, д-р 

екон. наук, професор; гарант ОПП «Економіка довкілля та природних ресурсів» 

(магістерський рівень вищої освіти) та ОНП «Економіка» (освітньо-науковий 

рівень вищої освіти); 

– Попова М. О., доцент кафедри економіки природокористування, канд. 

екон. наук. 

073 «Менеджмент» 



– Головіна О. І., доцент кафедри публічного управління та менеджменту 

природоохоронної діяльності, канд. екон. наук – гарант ОПП «Менеджмент» 

(бакалаврський рівень вищої освіти); 

– Павленко О. П., завідувач кафедри публічного управління та 

менеджменту природоохоронної діяльності, доцент, д-р екон. наук, доцент – 

гарант ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» (магістерський 

рівень вищої освіти); 

– Розмаріна А.Л., доцент кафедри публічного управління та менеджменту 

природоохоронної діяльності, канд. екон. наук. 

101 «Екологія» 

– Бунякова Ю. Я., доцент кафедри економіки природокористування, канд. 

геогр. наук – гарант ОПП «Організація еколого-туристичної діяльності» 

(бакалаврський рівень вищої освіти); 

– Владимирова О. Г., виконуюча обов’язки завідувача кафедри 

екологічного права і контролю, канд. геогр. наук, доцент – гарант ОПП 

«Екологічний контроль та аудит» (магістерський рівень вищої освіти); 

– Жигайло О. Л., доцент кафедри агрометеорології та агроекології, канд. 

геогр. наук – гарант ОПП «Агроекологія» (магістерський рівень вищої освіти); 

– Ільїна В. Г., доцент кафедри екології та охорони довкілля, канд. геогр. 

наук – гарант ОНП «Екологічна безпека» (магістерський рівень вищої освіти); 

– Колісник А. В., доцент кафедри екології та охорони довкілля, канд. 

геогр. наук – гарант ОПП «Екологія та охорона довкілля» (початковий рівень 

вищої освіти). 

– Лобода Н. С., завідувач кафедри гідроекології та водних досліджень, д-р 

геогр. наук, професор. – гарант ОПП «Гідроекологія» (магістерський рівень 

вищої освіти); 

– Сафранов Т. А., завідувач кафедри екології та охорони довкілля, д.г.-

м.н., професор – гарант ОПП «Екологічна безпека» (магістерський рівень вищої 

освіти) та ОПП «Екологія та охорона навколишнього середовища» 

(магістерський рівень вищої освіти); 

– Чугай А. В., декан природоохоронного факультету, д-р техн. наук, 

доцент – гарант ОНП «Екологічні аспекти природокористування» (освітньо-

науковий рівень вищої освіти), ОПП «Екологія, охорона навколишнього 

середовища і збалансоване природокористування» (бакалаврський рівень вищої 

освіти); 

103 «Науки про Землю» 

– Берлінський М. А., завідувач кафедри океанології та морського 

природокористування, д-р геогр. наук, професор; гарант ОПП «Океанологія і 

гідрографія» (магістерський рівень вищої освіти); 

– Гопцій М. В., старший викладач кафедри гідрології суші, канд. геогр. 

наук; гарант ОПП «Гідрометеорологія» (початковий рівень вищої освіти); 

– Грушевський О. М., начальник кафедри військової підготовки, канд. 

геогр. наук, доцент; гарант ОПП «Організація метеорологічного та 

геофізичного забезпечення Збройних Сил України» (бакалаврський і 



магістерський рівень вищої освіти); 

– Нажмудінова О. М., доцент кафедри метеорології та кліматології, канд. 

геогр. наук; 

– Овчарук В. А., директор гідрометеорогічного інституту, д-р геогр. наук, 

доцент; гарант ОПП «Гідрометеорологія» (бакалаврський рівень вищої освіти); 

– Польовий А. М., завідувач кафедри агрометеорології та агроекології, д-

р геогр. наук, професор; гарант ОПП «Агрометеорологія» (магістерський рівень 

вищої освіти); 

– Прокоф’єв О. М., завідувач кафедри метеорології та кліматології, канд. 

геогр. наук, доцент; гарант ОПП «Метеорологія і кліматологія» (магістерський 

рівень вищої освіти); 

– Тучковенко Ю. С., проректор з наукової роботи, д-р геогр. наук, 

професор; гарант ОНП «Гідрометеорологія» (освітньо-науковий рівень вищої 

освіти); 

– Шакірзанова Ж. Р., завідувач кафедри гідрології суші, д-р геогр. наук, 

професор; гарант ОПП «Гідрологія та комплексне використання водних 

ресурсів» (магістерський рівень вищої освіти). 

183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

– Герасимов О. І., завідувач кафедри загальної та теоретичної фізики, д-р 

фіз.-мат. наук, професор – гарант ОНП «Технології захисту навколишнього 

середовища» (освітньо-науковий рівень вищої освіти); 

– Курятников В. В., доцент кафедри загальної та теоретичної фізики, 

канд. фіз.-мат. наук – гарант ОПП «Технології захисту навколишнього 

середовища» (магістерський рівень вищої освіти); 

– Софронков О. Н., завідувач кафедри хімії навколишнього середовища, 

д-р техн. наук, професор; 

– Співак А. Я., старший викладач кафедри загальної та теоретичної 

фізики, канд. фіз.-мат. наук – гарант ОПП «Технології захисту навколишнього 

середовища» (бакалаврський рівень вищої освіти). 

122 «Комп’ютерні науки» 

– Великодний С. С., професор кафедри кафедра автоматизованих систем 

моніторингу навколишнього середовища та інформатики, д-р техн. наук,; 

– Гнатовська Г. А., доцент кафедри кафедра автоматизованих систем 

моніторингу навколишнього середовища та інформатики, канд. техн. наук – 

гарант ОПП «Комп’ютерні науки» (бакалаврський рівень вищої освіти); 

– Зайцев Д. А., професор кафедри інформаційних технологій, д-р техн. 

наук; 

– Казакова Н. Ф., завідувач кафедри інформаційних технологій, д-р техн. 

наук, професор – гарант ОПП «Комп’ютерні науки» (магістерський рівень 

вищої освіти); 

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

адміністрування, канд. геогр. наук, доцент; 

– Мещеряков В. І., професор кафедри кафедра автоматизованих систем 

моніторингу навколишнього середовища та інформатики, д-р техн. наук – 



гарант ОПП «Комп’ютерні науки» (освітньо-науковий рівень вищої освіти); 

– Терещенко Т. М., доцент кафедри інформаційних технологій, канд. 

техн. наук; 

– Фразе-Фразенко О. О., доцент кафедри інформаційних технологій, канд. 

техн. наук – гарант ОПП «Комп’ютерні науки» (початковий рівень вищої 

освіти); 

– Чмирь І. О., професор кафедри кафедра автоматизованих систем 

моніторингу навколишнього середовища та інформатики, д-р техн. наук. 

193 «Геодезія та землеустрій» 

– Бучинська І. В., асистент кафедри інформаційних технологій, д-р 

філософії за спеціальністю «Комп’ютерні науки»; 

– Гриб О. М., доцент кафедри гідроекології та водних досліджень, канд. 

геогр. наук; 

– Данілова Н. В., асистент кафедри агрометеорології та агроекології, канд. 

геогр. наук; гарант ОПП «Землеустрій та кадастр» (бакалаврський рівень вищої 

освіти; 

– Кічук Н. С., доцент кафедри гідрології суші, канд. геогр. наук; 

– Толмачова А. В., асистент кафедри агрометеорології та агроекології, 

канд. геогр. наук; 

207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

– Бургаз М. І., доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури, канд. 

біол. наук; 

– Матвієнко Т. І., старший викладач кафедри водних біоресурсів та 

аквакультури. 

– Соборова О. М., доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури, 

канд. геогр. наук; 

– Шекк П. В., завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури, д-р 

с.-г. наук, професор – гарант ОПП «Охорона, відтворення та раціональне 

використання гідробіоресурсів» (бакалаврський і магістерський рівень вищої 

освіти). 

281 «Публічне управління та адміністрування» 

– Козловцева В. М., доцент кафедри публічного управління та 

менеджменту природоохоронної діяльності, канд. екон. наук; 

– Колонтай С. М., доцент кафедри публічного управління та 

менеджменту природоохоронної діяльності, канд. екон. наук – гарант ОПП 

«Публічне управління та адміністрування» (бакалаврський рівень вищої 

освіти); 

– Павленко О. П., завідувач кафедри публічного управління та 

менеджменту природоохоронної діяльності, д-р екон. наук, доцент; 

– Смірнова К. В., доцент кафедри публічного управління та менеджменту 

природоохоронної діяльності, доцент, канд. екон. наук – гарант ОПП «Публічне 

управління та адміністрування» (магістерський рівень вищої освіти). 



4. Завідувачу кафедри вищої та прикладної математики подати до 

03.11.2021 р. оновлений особовий склад груп забезпечення спеціальностей 104 

«Фізика та астрономія» і 113 «Прикладна математика» на розгляд вченої ради 

факультету комп’ютерних наук, управління та адміністрування. 

5. Групам забезпечення спеціальностей до 03.11.2021 р. визначити на 

своїх засіданнях голів і секретарів груп та подати витяги з протоколів цих 

засідань проректору з НМР. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з НМР 

Хохлова В. М. 
 

Ректор       Степаненко С.М. 
 

 

Проект вносить     Узгоджено 

Проректор з НМР    Перший проректор 


