




                                                                                                                    Додаток 2  
                                                                                                                                 до наказу ректора ОДЕКУ 

                                                                                                                                     №_226 „с”__     
від ”_10_”____11____ 2020 р. 

  
                                                    

СКЛАД  ОРГКОМІТЕТУ ТА ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ 
 

Всеукраїнської олімпіади ОДЕКУ для професійної орієнтації вступників на основі повної 
загальної середньої освіти на спеціальності природничо-математичного та інженерно-

технічного спрямування у 2020-2021 н.р. 
 

Голова оргкомітету Сербов М.Г. – перший проректор 
 

Заступник голови  
оргкомітету 

 
Члени оргкомітету 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Члени предметно-методичних 

Комісій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секретар 

Кирнасівська Н.В. – зав. підготовчого відділення, к.г.н., доц. 
 
 
Овчарук В.А., директор гідрометеорологічного інституту, д.г.н., 
доц. 
Сафранов Т.А., зав.каф. екології та охорони довкілля, проф., д.г.-
мін.наук  
Герасимов О.І., зав. кафедрою теоретичної фізики, д.ф.-м.н., проф. 
Шекк П.В., зав. кафедрою водних біоресурсів, д.б.н., проф. 
Глушков О.В., зав. кафедрою вищої та прикладної математики, 
д.ф.-м.н., проф. 
Сафранков О.Н., зав. кафедрою хімії навколишнього середовища, 
д.х.н., проф. 

 
«Математика» 
Чернякова Ю.Г., доц. кафедри вищої та прикладної математики 
Сєрга І.М., доц. кафедри вищої та прикладної математики 
«Фізика» 
Співак А.Я., ст. викл. кафедри теоретичної фізики 
Курятников В.В., доц. кафедри теоретичної фізики 
Андріанова І.С., доц. кафедри теоретичної фізики  
«Географія» 
Балан А.К., ст. викл. каф. гідроекології та водних досліджень 
Погорєлова М.П., ст. викл. каф. гідрології суші 
«Біологія» спеціальність «Екологія» 
Вольвач О.В., доц. каф. агрометеорології та агроекології 
Толмачова А.В., ас. каф. агрометеорології та агроекології 
Колосовська В.В., ас. каф. агрометеорології та агроекології 
«Біологія» спеціальність «Водні біоресурси» 
Бургас М.І., доц. каф. водних біоресурсів 
Матвієнко Т.І., ст. викл. каф. водних біоресурсів 
«Хімія»  
Шепеліна С.І., ас. каф. хімії навколишнього середовища 
Чокан Л.О., ст. викл. каф. довузівської підготовки 
 
Ткаченко Н.А., фахівець підготовчого відділення 

  
ПІДСУМКОВЕ  ЖУРІ 

 
Голова 

 
Кирнасівська Н.В., зав. підготовчого відділення 
 



Члени журі 
 

Чернякова Ю.Г., доц. кафедри вищої та прикладної математики 
Андріанова І.С., доц. кафедри теоретичної фізики  
Балан А.К., ст. викл. каф. гідроекології та водних досліджень 
Вольвач О.В., доц. каф. агрометеорології та агроекології 
БургасМ.І., доц. кафедри водних біоресурсів 
Чокан Л.О., ст. викладач кафедри довузівської підготовки 

  
АПЕЛЯЦІЙНА  КОМІСІЯ 

 
Голова Сербов М.Г., перший проректор 

Члени  комісії Овчарук В.А., директор гідрометеорологічного інституту 
Сафранов Т.А., зав.каф. екології та охорони довкілля 
Герасимов О.І., зав. кафедрою теоретичної фізики,  
Шекк П.В., зав. кафедрою водних біоресурсів 
Глушков О.В., зав. кафедрою вищої та прикладної математики,  
Сафранков О.Н., зав. кафедрою хімії навколишнього середовища 

  
 
 
 
Зав. підготовчого  
відділення               

 

 
 
 
                                                            Кирнасівська Н.В.                                                       

       


