
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
   

              

    Н  А  К  А  З 

 
   

 «_24_»_  листопада __2021 р.                                     м. Одеса                                       № _210-ОД__ 
 

“О  складі  приймальної  комісії  ОДЕКУ у 2022 році” 

 

За поданням Голови приймальної комісії Одеського державного екологічного 

університету, рішення ректорату ОДЕКУ від 22 листопада 2021 року, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Для організації прийому здобувачів вищої освіти в Одеський державний еко-

логічний університет у 2022 році затвердити такий склад приймальної комісії під го-

ловуванням ректора університету Степаненка С.М.: 

- Сербов М.Г., перший проректор-проректор з навчальної роботи – заступник 

Голови приймальної комісії ОДЕКУ; 

- Матвієнко Т.І., старший викладач кафедри водних біоресурсів та аквакультури, 

відповідальний секретар приймальної комісії; 

- Тучковенко Ю.С., проректор з наукової роботи; 

- Овчарук В.А., директор навчально-наукового гідрометеорологічного інституту; 

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

менту;  

- Чугай А.В., декан природоохоронного факультету; 

- Монюшко М.М., директор центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

кадров; 

- Владимирова О.Г., декан по роботі з іноземними студентами; 

- Кирнасівська Н.В., завідувач підготовчого відділення; 

- Вітовська О.Т., завідувач аспірантурою і докторантурою університету; 

- Берлінський М.А., завідувач кафедри океанології та морського природокорис-

тування; 

- Бубнов О.В., завідувач кафедри українознавства та соціальних наук; 

- Герасимов О.І., завідувач кафедрою загальної та теоретичної фізики; 

- Глушков О.В., завідувач кафедрою вищої та прикладної математики; 

- Грушевський О.М., начальник кафедри військової підготовки; 

- Губанова О.Р., завідувач кафедри економіки природокористування; 

- Казакова Н.Ф., завідувач кафедри інформаційних технологій; 

- Лобода Н.С., завідувач кафедри гідроекології та водних досліджень; 

- Перелигін Б.В., завідувач кафедри автоматизованих систем моніторингу навко-

лишнього середовища та інформатики; 

- Польовий А.М., завідувач кафедри агрометеорології та агрометеорологічних 

прогнозів; 

- Прокоф’єв О.М., завідувач кафедри метеорології та кліматології; 



- Софронков О.Н., завідувач кафедрою хімії навколишнього середовища; 

- Сафранов Т.А., завідувач кафедри екології і охорони довкілля; 

- Шекк П.В., завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури; 

- Шакірзанова Ж.Р., завідувач кафедри гідрології суші; 

- Шотова-Ніколенко Г.В., в.о. завідувача кафедри іноземних мов; 

- Павленко О.П., завідувач кафедри публічного управління та менеджменту при-

родоохоронної діяльності; 

- Харасаджіанц О.Г., завідувач кафедри фізичного виховання та валеології; 

- Швидченко І.Г., завідувач циклу правових дисциплін, доцент кафедри екологі-

чного права та контролю; 

- Лоєва І.Д.,  професор кафедри екологічного права і контролю; 

- Докус А.О., голова наукового товариства ОДЕКУ; 

- Неверовськи1й І.П., заступник начальника гідрометеорологічного центру Чор-

ного та Азовського морів ДСНС України; 

- Тернова Ю.В., голова громадської організації «Еколого-культурний центр ім.  

В.М. Гонтаренка»; 

- Михайленко В.І., аспірант кафедри екології та охорони довкілля; 

- Сідлецька Л.М., аспірант кафедри загальної та теоретичної фізики; 

- Бельченко К.С., студент гр. Е-18; 

- Венгер О.С., студентка гр. МПУ-20; 

- Д’яченко Б.Л., студент гр. В-20; 

- Дмитрієнко А.С., студентка гр. ПУА-18; 

- Желтов П.О., студент гр. К-19і; 

- Лаврик А.С., студентка гр. ПУА-18; 

- Мартинова Н.С., студентка гр. МКА-41; 

- Мельник М.Ю., студент гр. В-20; 

- Федіна Н.О., студентка гр. Е-18; 

- Чоботарьова Н.В., студентка гр. ГМ-20; 

- Худякова М.В., студентка гр. ЕТ-18. 

 

2. Встановити термін повноважень Приймальної комісії Одеського державного 

екологічного університету та окремих її підрозділів – один календарний рік (з 25 лис-

топада 2021 року по 30 листопада 2022 року). 

 

3. Загальний контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

              Ректор                                                                      С.М. Степаненко   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Проект вносить:                                                                   Погоджено: 

  Перший проректор                                                               Юрисконсульт 


