
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
  
  

    Н  А  К  А  З 
 
 

«_ 05_»_квітня_2021 р.                                м. Одеса                                                      № _61-ОД  _ 
 
 

“Про  створення екзаменаційних, предметних  та   

  апеляційних  комісій Приймальної комісії  ОДЕКУ  

  на 2020/2021 навчальний рік” 

 
 

У відповідності до чинного законодавства України, Умов прийому на навчання 

до закладів вищої освіти України у 2021 році, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України № 1274 від 15 жовтня 2020 року «Умови прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти в 2021 році», зареєстрований в Міністерстві юстиції Украї-
ни 09 грудня 2020 року за № 1225/35508,  затверджених Правил прийому в Одеський 

державний екологічний університет в 2021 році та рішенням приймальної комісії 
ОДЕКУ від 07 грудня 2020 року, протокол № 2, 
 

       НАКАЗУЮ: 

 

1. За поданням заступника Голови Приймальної комісії, першого проректора  

ОДЕКУ Сербова М.Г. затвердити головою апеляційної комісії ОДЕКУ проректора з 
навчально-методичної роботи Хохлова В.М. 

Головам приймальних комісій відокремлених структурних підрозділів ОДЕКУ  

(Ковальчуку В.В., Бірюкову О.В., Кіріяк С.Г.) протягом тижня від дати закінчення 

обмежувальних заходів, пов’язаних з введенням карантину на території України, по-

дати до Приймальної комісії ОДЕКУ підготувати відповідну нормативно-розпорядчу 

документацію щодо створення апеляційних комісій у структурі кожної з приймальних 

комісій навчального закладу.  

Копії наказів щодо складу апеляційної комісій приймальних комісій відокремле-

них структурних підрозділів ОДЕКУ направити до Приймальної комісії університету. 

2. Затвердити відповідального секретаря Приймальної комісії університету Мат-
вієнко Т.І. секретарем апеляційної комісії університету. 

3. У відповідності з Положеннями «Про Приймальну комісію Одеського держа-

вного екологічного університету» та «Про апеляційну комісію Одеського державного 

екологічного університету», затвердженими рішенням Приймальної комісії ОДЕКУ 

від 25.11.2020р., протокол № 1, рішення Вченої ради ОДЕКУ від 26.11.2020 р., прото-

кол № 9 та наказу № 233-ОД від 01.12.2020р. «Про затвердження Правил прийому в 

ОДЕКУ у 2021 році та нормативних документів Приймальної комісії ОДЕКУ на 

2020/2021 навчальний рік»  для розгляду апеляцій здобувачів вищої освіти ступеня 

бакалавра за денною та заочною формами навчання за поданням підготовчого відді-
лення університету: 

- Кулік Л.С., вчитель української мови та літератури ЗОШ № 78; 

- Коваль В.О., вчитель математики ЗОШ № 78; 



- Макарову Н.Д., вчителя хімії ЗОШ № 120; 

- Половняк Ю.В., вчитель географії ЗОШ № 81; 

- Трибушевська Г.К, вчитель біології ЗОШ № 78. 

Для розгляду апеляцій здобувачів вищої освіти, які вступають до Одеського 

державного екологічного університету на підготовку за ступенем магістра та аспіран-

та денної, вечірньої і заочної форм навчання за поданням випускових кафедр універ-

ситету: 

- Буркинського Б.В., д.е.н, професора, директора Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України; 

- Вікуліна І.М., д. ф-м. н., пофесора Одеської національної академії зв’язку ім. 

О.С. Попова; 

- Губанова В.В., к.б.н., заступника директора Нижньодністровського національ-

ного природного парку Мінекоресурсів України; 

- Світличного О.О., д.г.н., професора кафедри фізичної географії Одеського на-

ціонального університету ім. І.І. Мечнікова; 

- Шпинарьовій І.М., к.ф.-м.н., доцента інституту математики, економіки та меха-

ніки Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. 

Представників органів студентського самоврядування та первинної профспілко-

вої організації університету:  

- Венгер О.С., голову ради студентського самоврядування університету;  

- Бельченко К.С., голову первинної профспілкової організації студентів і аспіра-

нтів ОДЕКУ; 

- Дмітренко А.С. голову правового сектору ради студентського самоврядування 

ОДЕКУ; 

- Фасія В.І., голову соціально-побутового сектору ради студентського самовря-

дування ОДЕКУ.  
 

4. Для проведення конкурсного відбору здобувачів другого (магістерського) рів-

ня вищої освіти за денною та заочною формами навчання затвердити склад фахових 

атестаційних комісій: 

4.1. Для проведення додаткового конкурсного відбору у формі усної співбесіди 

для  осіб з числа громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які 
постійно проживають на території України, які виявили бажання пройти співбесіду 

для участі в конкурсі на здобуття рівня вищої освіти магістра в ОДЕКУ на основі 
отриманої вищої освіти з непрофільних спеціальностей (напрямів підготовки) у від-

повідності до Правил прийому в Одеський державний екологічний університет у 2021 

році під головуванням декана факультету магістерської підготовки Боровській Г.О.: 

Спеціальності 051 “Економіка”, 073 “Менеджмент” та 281 “Публічне управління 

та адміністрування”: 

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

- Павленко О.П., в.о. завідувача кафедри публічного управління та менеджмен-

ту природоохоронної діяльності 
- Козловцева В.А., старший викладач кафедри публічного управління та мене-

джменту природоохоронної діяльності; 
- Малицька Т.В., секретар комісії. 
Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”: 

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

менту; 

- Казакова Н.Ф., в.о. завідувача кафедри інформаційних технологій; 

- Мещеряков В.І., завідувач кафедри інформатики; 

- Болюх Л.Б., секретар комісії. 



 

Спеціальності 101 “Екологія”, 103 “Науки про Землю”, 183 “Технології захисту 

навколишнього середовища”, 207 “Водні біоресурси та аквакультура”: 

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

- Гриб О.М., доцент кафедри гідроекології та водних досліджень; 

- Вольвач О.В., доцент кафедри агрометеорології та агроекології; 
- Кущенко Л.В., секретар комісії. 
 

4.2.  Фаховий вступний іспити для всіх ліцензованих спеціальностей та форм на-

вчання під головуванням декана факультету магістерської підготовки Боровській 

Г.О.: 

4.2.1. Спеціальність 051 Економіка 

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

- Шуптар-Пориваєва Н.Й., доцент кафедри економіки природокористування. 

4.2.2. Спеціальність 073 Менеджмент 

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

родоохоронної діяльності; 
- Колонтай С.М., доцент кафедри публічного управління та менеджменту при-

родоохоронної діяльності. 
4.2.3. Спеціальність 101 Екологія 

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

- Колісник А.В., доцент кафедри екології та охорони довкілля; 

- Чугай А.В., доцент кафедри екології та охорони довкілля. 

4.2.4. Спеціальність 103 Науки про Землю 

- Шакірзанова Ж.Р., завідувач кафедри гідрології суші; 
- Прокоф’єв О.М., завідувач кафедри метеорології та кліматології; 
- Берлінський М.А., завідувач кафедри океанології та морського природокорис-

тування; 

4.2.5. Спеціальність 122 Комп’ютерні науки 

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

- Кузніченко С.Д., доцент кафедри інформаційних технологій; 

4.2.6. Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища 

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

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

4.2.7. Спеціальність 207 Водні біоресурси та аквакультура 

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

- Бургаз М.І., доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури. 

4.2.8. Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування  

- Головіна О.І., доцент кафедри публічного управління та менеджменту приро-

доохоронної діяльності. 
- Козловцева В.А., старший викладач кафедри публічного управління та мене-

джменту природоохоронної діяльності; 
4.3. Вступний іспит з іноземної мови для всіх спеціальностей і форм навчання: 

- П’янова І.Ю., завідувач кафедри іноземних мов – голова комісії; 
- Шотова-Ніколенко Г.В., доцент кафедри іноземних мов; 

- Куделіна О.Ю., старший викладач кафедри іноземних мов; 

- Пилипюк М.М., секретар комісії; 
 

5. Для проведення конкурсного відбору у 2021 році здобувачів початкового (мо-

лодший бакалавр) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі повної за-

гальної середньої освіти (ПЗСО) за поданням кафедр та структурних підрозділів Оде-



ського державного екологічного університету оголосити такий склад предметних ко-

місій структурних підрозділів Приймальної комісії ОДЕКУ: 

5.1. За поданням кафедр вищої та прикладної математики та інформаційних тех-

нологій склад предметної екзаменаційної комісії з математики: 

- Чернякова Ю.Г., доцент кафедри вищої та прикладної математики; 

- Дубровська Ю.В., доцент кафедри вищої та прикладної математики; 

- Вохменцева І.Б., старший викладач кафедри інформаційних технологій; 

- Штефан Н.З., асистент кафедри інформаційних технологій. 

5.2. За поданням кафедри українознавства та соціальних наук склад предметної 
комісії з української мови та літератури: 

- Бубнов І.В., завідувач кафедри українознавства та соціальних наук – голова 

комісії; 
- Мирошниченко Н.І., старший викладач кафедри українознавства та соціальних 

наук; 

- Кантаржі Н.І., старший викладач кафедри українознавства та соціальних наук; 

- Глушкова Н.М., старший викладач кафедри українознавства та соціальних на-

ук. 

5.3. За поданням кафедри довузівської підготовки склад предметної комісії з гео-

графії: 
- Балан Г.К., старший викладач кафедри гідроекології та водних досліджень – 

голова комісії; 
- Гриб О.М., доцент кафедри гідроекології та водних досліджень; 

- Кирнасівська Н.В., доцент кафедри довузівської підготовки. 

5.4. За поданням кафедри загальної та теоретичної фізики склад предметної ко-

місії з фізики: 

- Курятников В.В., доцент кафедри загальної та теоретичної фізики – голова ко-

місії; 
- Андріанова І.С., доцент кафедри загальної та теоретичної фізики; 

- Співак А.Я., старший викладач  кафедри загальної та теоретичної фізики. 

5.5. За поданням кафедри водних біоресурсів та аквакультури склад предметної 
комісії з біології: 

- Шекк П.В., завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури – голова ко-

місії; 
- Бургаз М.І., доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури; 

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

5.6. За поданням кафедри іноземних мов склад предметної комісії з іноземної 
мови: 

- П’янова І.Ю., завідувач кафедри іноземних мов – голова комісії; 
- Куделіна О.Ю., старший викладач кафедри іноземних мов; 

- Попович І.І., викладач кафедри іноземних мов; 

5.7. За поданням кафедри українознавства та соціальних наук склад предметної 
комісії з історії України: 

- Бубнов І.В., завідувач кафедри українознавства та соціальних наук – голова 

комісії; 
- Кушниренко І.Ю., старший викладач кафедри українознавства та соціальних 

наук; 

- Слободянюк О.Р., старший викладач кафедри українознавства та соціальних 

наук. 
 
 



6. Для проведення співбесід з вступниками до Одеського державного екологіч-

ного університету, яким у відповідності до затверджених Правил прийому в ОДЕКУ у 

2021 році надане таке право затвердити комісію у складі:  
- Кирнасівська Н.В., завідувач підготовчого відділення ОДЕКУ  – голова комісії; 
- Матвієнко Т.І., старший викладач кафедри водних біоресурсів та аквакультури;  

- Вохменцева Т.Б., старший викладач кафедри інформаційних технологій; 

- Балан Г.К., старший викладач кафедри гідроекології та водних досліджень; 

- Сіленко А.О., професор кафедри українознавства та соціальних наук; 

- Малицька Т.В., секретар комісії. 
 

7. Предметні комісії для проведення конкурсного відбору здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання, які вступають 

до університету на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спе-

ціаліста: 

7.1. За спеціальністю 073 «Менеджмент» 

- Павленко О.П., доцент кафедри менеджменту природоохоронної діяльності – 

голова комісії; 
- - Юзва І.М., асистент  кафедри кафедри публічного управління та менеджмен-

ту природоохоронної діяльності; 
- Чернишов О.С., старший викладач кафедри менеджменту природоохоронної 

діяльності. 
7.2. За спеціальністю 103 “Науки про Землю”: 

- Овчарук В.А., директор гідрометеорологічного інституту – голова комісії; 
- Прокоф’єв О.М., завідувач кафедри метеорології та кліматології; 
- Гопцій М.В., старший викладач кафедри гідрології суші; 
- Серга І.М., доцент кафедри вищої та прикладної математики; 

7.3. За спеціальністю 101 “Екологія”  

- Чугай А.В., декан природоохоронного факультету – голова комісії; 
- Бургаз О.А., доцент кафедри екологічного права та контролю; 

- Колісник А.В., доцент кафедри екології та охорони довкілля; 

- Пилип`юк В.В., доцент кафедри гідроекології та водних досліджень. 

7.4. За спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» 

- Кузниченко С.Д., декан факультету комп’ютерних наук, управління та адмініс-

трування – голова комісії; 
- Казакова Н.Ф., завідувач кафедри інформаційних технологій; 

- Мещеряков В.І., завідувач кафедри інформатики. 

7.5. За спеціальністю 183 «Технології захисту» 

- Чугай А.В., декан природоохоронного факультету – голова комісії; 
- Курятников В.В., доцент кафедри загальної та теоретичної фізики; 

- Співак А.Я., старший викладач кафедри загальної та теоретичної фізики. 

7.6. За спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

- Чугай А.В., декан природоохоронного факультету – голова комісії; 
- Шекк П.В., завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури; 

- Бургаз М.І., доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури. 

7.7. За спеціальністю 242 «Туризм» 

- Губанова О.Р., завідувач кафедри економіки природокористування – голова 

комісії; 
- Шуптар-Пориваєва Н.Й., доцент кафедри економіки природокористування; 

- Бунякова Ю.Я., доцент кафедри економіки природокористування. 

7.8. За заочною формою навчання всіх спеціальностей (напрямів підготовки): 



- Монюшко М.М., завідувач навчально-консультаційного центру заочної форми 

навчання – голова комісії; 
- Юзва І.М., асистент кафедри публічного управління та менеджменту приро-

доохоронної діяльності; 
- Колісник А.В., доцент кафедри екології та охорони довкілля; 

- Бучинська І.В., асистент кафедри інформаційних технологій; 

7.9. З іноземними громадянами, які вступають на підготовку для отримання сту-

пеня бакалавра: 

- Кирнасівська Н.В., завідувач підготовчим відділенням університету – голова 

комісії; 
- Воронежцева А.О., старший викладач кафедри довузівської підготовки; 

- Чорна О.В., старший викладач кафедри довузівської підготовки; 

- Костяєва О.Є., методист деканату по роботі з іноземними студентами. 

 

8. Предметні комісії для проведення конкурсного відбору здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 103 “Науки про Землю” за осві-
тньою програмою підготовки офіцерів кадру: 

8.1 З професійно-психологічного відбору 

- Романенко С.Е., заступник начальника кафедри військової підготовки – голова 

комісії; 
- Мансарлійський В.Ф., доцент кафедри військової підготовки; 

- Шанюк О.В., викладач кафедри військової підготовки,; 

- Ніколаєв С.В., начальник курсів кафедри військової підготовки, секретар комі-
сії. 

8.2. З фізичної підготовки 

- Грушевський О.М., начальника кафедри військової підготовки, голова комісії; 
- Панова Я.Л., викладач кафедри військової підготовки; 

- Яцишен А.О., начальник навчального бюро кафедри військової підготовки; 

- Ніколаєв С.В., начальник курсів кафедри військової підготовки, секретар комі-
сії. 

 

9. Створити у складі Приймальної комісії Одеського державного екологічного 

університету відбіркову комісію для визначення відповідності документів іноземців 

та осіб без громадянства встановленим в ОДЕКУ вимогам та затвердити такий її 
склад: 

- Сербов М.Г., перший проректор-проректор з навчальної роботи, голова комісії; 
- Кирнасівська Н.В., завідувач підготовчого відділення, заступник голови комі-

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

- Вітовська О.Т., завідувач аспірантури; 

- Костяєва О.Є., методист відділу по роботі з іноземними студентами; 

- Ткаченко Н.А., секретар комісії. 
 

10. Загальний контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

              Ректор                                                                       С.М. Степаненко  

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

  Проект вносить:                                                                   Погоджено: 

  Приймальна комісія                                                             Перший проректор 

                                                                                                 Юрисконсульт  


