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КЛОПОТАННЯ 

щодо нагородження  

Почесним званням «Почесний працівник  

Одеського державного екологічного університету»   

 

З нагоди 70-річчя з дня народження природоохоронний факультет і 

кафедра екології та охорони довкілля клопоче про нагородження Почесним 

званням «Почесний працівник Одеського державного екологічного 

університету» за багаторічну і сумлінну працю, значний внесок у підготовку 

фахівців в галузі гідрометеорологічної і екологічної освіти, громадську 

роботу університету завідувачку лабораторіїєю екологічних досліджень 

кафедри екології та охорони доікілля НЄДОВОЇ ЛАРИСИ ВІКТОРІВНИ. 

 Нєдова Лариса Вікторівна є випускницею Харківського 

гідрометеорологічного технікуму (1970 – 1973 рр.), пізніше Одеського 

гідрометеорологічного інституту (1979-1985 рр.). Загальний стаж роботи – 52 

роки, стаж роботи в ОДЕКУ – 43 роки.  

 Протягом багатьох років, навчаючись і працюючи на різних посадах 

(лаборант сектора океанографічних спостережень у Далеко-Східному 

науково-дослідному гідрометеорологічному інституті, технік і лаборант 

кафедри фізики і хімії, технік і інженер НДЛ, інженер лабораторії і 

завідувачка лабораторії екологічних досліджень кафедри екології та охорони 

довкілля в Одеському державному екологічному університеті (колишньому 

Одеському гідрометеорологічного інституті)), вона зробила значний внесок у 

розвиток гідрометеорологічної і екологічної освіти України. Лариса 

Вікторівна з 1998 року працює на посаді завідувачки лабораторії екологічних 

досліджень кафедри екології та охорони довкілля природоохоронного 

факультету ОДЕКУ. 

Нєдова Л.В. користується заслуженим авторитетом і повагою серед 

колег, співробітників і студентів університету. Як педагогічний працівник 

університету вона відноситься до числа поважних і авторитетних працівників 

колективу. Лариса Вікторівна є співавтором розділів окремих НДР кафедри 

екології та охорони довкілля, успішно здійснює керівництво виконанням 

курсових проектів і робіт з дисциплін «Загальна екологія (та неоекологія)», 

«Управління та поводження з відходами», є викладачем з проведення літньої 

навчальної практики з дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)». За 

весь період роботи Л.В. Нєдова проявила себе як висококваліфікований 



спеціаліст, який з великим почуттям виконує свої службові обов’язки, в тому 

числі педагога та наставника студентської молоді.  

 Нагороджена Подякою Одеського гідрометеорологічного інституту за 

сумлінну працю (1980 р., 1984 р.), Нагрудним знаком Одеського державного 

екологічного університету (2015 р.), Почесною грамотою Голови Одеської 

обласної державної адміністрації (2017 р.). 
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