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                                         (станом на 25.12.2020 р.) 
 
 
 
 

1. За статутом:  
1. Степаненко С.М. – ректор університету;  
2. Боярінцев Є.Л. – доцент кафедри гідрології суши, голова профкому 

профспілкової організації співробітників ОДЕКУ. 
 

 

2. Як обраного на засіданні педагогічної ради Херсонського гідрометеорологічно-

го технікуму:  
1. Киріяк С.Г.– директор Херсонського гідрометеорологічного технікуму ОДЕКУ;  
2. Токарчук О.В.– викладач, голова профкому Херсонського гідрометеорологічного 

технікуму ОДЕКУ. 
 

 

3. Як обраного на засіданні педагогічної ради Харківського гідрометеорологічного 

технікуму:  
1. Бірюков О.В. – доцент, директор Харківського гідрометеорологічного технікуму  

ОДЕКУ;  
2. Мазуркевич О.О. – голова НМК, голова профкому Харківського гідрометеороло-

гічного технікуму ОДЕКУ 
 
 

4. Як обраного на засіданні педагогічної ради Одеського коледжу комп’ютерних  

технологій:  

1. Ковальчук В.В. –професор, директор Одеського коледжу комп’ютерних техноло-

гій ОДЕКУ;  
2. Бігунова Ю.В.. – заст. директора з виховной роботи Одеського коледжу 

комп’ютерних технологій ОДЕКУ. 
 

 

5. Як обраних на засіданні вченої ради гідрометеорологічного інституту ОДЕКУ:  
1. Берлінський М.А. – професор, завідувач кафедри океанології та морського 

природокористування; 

2. Вольвач О.В. – доцент кафедри агрометеорології та агроекології; 

3. Гаврилюк Р.В. – доцент кафедри океанології та морського природокористування; 

4. Гончарова Л.Д. – доцент кафедри метеорології та кліматології; 

5. Гопцій М.В. – старший викладач кафедри гідрології суші 

6. Жигайло О.Л. – доцент кафедри агрометеорології та агроекології; 

7. Катеруша Г.П. – доцент кафедри метеорології та кліматології; 

8. Кічук Н.С. – доцент кафедри гідрології суші; 

9. Колосовська В.В. – асистент кафедри агрометеорології та агроекології; 

10. Моренець-Кубанська Л.І. – зав. навчальної лабораторії метеорологічних спостережень; 

11. Нажмудінова О.М. – доцент кафедри метеорології та кліматології; 

12. Овчарук В.А. – директор гідрометеорологічного інституту; 

13. Польовий А.М. – професор, завідувач кафедри агрометеорології та агроекології;  



14. Прокоф’єв О.М. – доцент, завідувач кафедри метеорології та кліматології; 

15. Сєрга Є.М. – професор кафедри метеорології та кліматології; 

16. Терзі Л.Г. - зав. лабораторії гідрологічної інформації та розрахунків; 

17. Толмачова А.В. - зав. лабораторії ґрунтознавства кафедри агрометеорології та 

агроекології;  

18. Тучковенко Ю.С. – проректор з наукової роботи; 

19. Хоменко І.А.  - доцент кафедри метеорології та кліматології; 

20. Хохлов В.М. – проректор з навчально-методичної роботи; 

21. Шакірзанова Ж.Р. – професор, завідувач кафедри гідрології суші. 

 

 

6. Як обраних на засіданні вченої ради природоохоронного факультету: 
 

1. Андрущенко О.С. – старший викладач кафедри економіки природокористування; 

2. Арестов С.В. – доцент кафедри економіки природокористування; 

3. Балан А.К. – старший викладач кафедри гідроекології та водних досліджень; 

4. Бургаз М.І. – доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури; 

5. Васильєва М.Г. – старший викладач кафедри хімії навколишнього середовища; 

6. Гриб К.О. – завідувач лабораторії кафедри хімії навколишнього середовища; 

7. Гриб О.М. – доцент кафедри гідроекології та водних досліджень; 

8. Губанова О.Р. – завідувач кафедри економіки природокористування; 

9. Колісник А.В. – доцент кафедри  екології та охорони довкілля; 

10. Лобода Н.С. – завідувач кафедри гідроекології та водних досліджень; 

11. Лоєва І.Д. – професор кафедри екологічного права і контролю; 

12. Нєдова Л.В. – завідувач лабораторії екологічних досліджень кафедри екології та 

охорони довкілля; 

13. Сафранов Т.А. – завідувач кафедри  екології та охорони довкілля; 

14. Соборова О.М. – доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури; 

15. Софронков О.Н. – завідувач кафедри хімії навколишнього середовища; 

16. Тимощук М.О. – старший викладач кафедри екологічного права і контролю; 

17. Чернякова О.І. – старший викладач кафедри екології та охорони довкілля; 

18. Чугай А.В. – декан природоохоронного факультету; 

19. Швидченко І.Г. –доцент кафедри екологічного права і контролю; 

20. Шекк П.В. – завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури. 

  

 

7. Як обраних на засіданні вченої ради факультету комп’ютерних наук, 

управління та адміністрування:  

1. Бережной В.М. – завідувач Центру інформаційних технологій;  
2. Бубнов І.В. – завідувач кафедри українознавства та соціальних наук;  
3. Вохменцева Т.Б. – старший викладач кафедри інформаційних технологій;  
4. Гнатовська Г.А. – доцент кафедри інформатики;  
5. Гор’єв С.А. – доцент кафедри АСМНС;  
6. Кантаржи Н.І. – старший викладач кафедри українознавства та соціальних наук;  
7. Коваленко Л.Б - декан факультету комп’ютерних наук, управління та адміністру-

вання;  
8. Козловська В.П. – доцент кафедри інформаційних технологій;  
9. Козловцева В.А. – старший викладач кафедри публічного управління та менедж-

менту природоохоронної діяльності;  
10. Кузніченко С.Д. – т.в.о. завідувача кафедри інформаційних технологій;  
11. Мещеряков В.І. – професор, завідувач кафедри інформатики; 



 
12. Мирошниченко М.І. – старший викладач кафедри українознавства та соціальних 

наук;  
13. Павленко О.П. – в.о. завідувача кафедри публічного управління та менеджменту 

природоохоронної діяльності;  
14. Перелигін Б.В. – завідувач кафедри АСМНС;  
15. Пустовіт Т.О. – завідувач лабораторії автоматизованих систем моніторингу кафе-

дри АСМНС.  
16. Розмаріна А.Л. – доцент кафедри публічного управління та менеджменту приро-

доохоронної діяльності;  
17. Сербов М.Г. – проректор з навчальної роботи;  
18. Ткач Т.Б. – доцент кафедри інформатики;  
19. Фразе-Фразенко О.О. – доцент кафедри інформаційних технологій;  
20. Юзва І.М. – асистент кафедри   публічного управління та менеджменту 

природоохоронної діяльності;  
 

 

8. Як обраних на засіданні вченої Ради факультету магістерської підготовки: 
 

1. Андріанова І.С. – доцент кафедри загальної та теоретичної фізики;  

2. Баєва В.М. – старший викладач кафедри іноземних мов;  

3. Боровська Г.О. – декан факультету магістерської підготовки; 

4. Буяджи В.В. –  доцент кафедри вищої та прикладної математики; 

5. Герасимов О.І. – завідувач кафедри загальної та теоретичної фізики; 

6. Глушков А.В. - завідувач кафедри вищої та прикладної математики; 

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

8. Іванова О.В. – старший викладач кафедри фізичного виховання та валеології; 

9. Кудєліна О.Ю. – старший викладач кафедри іноземних мов; 

10. Курятніков В.В. – доцент кафедри загальної та теоретичної фізики;   

11. Поповіч І.І. – старший викладач кафедри іноземних мов;  

12. Рудой В.В. – старший викладач кафедри фізичного виховання та валеології;  

13. Співак А.Я. – старший викладач кафедри загальної та теоретичної фізики;   

14. Харасанджіанц О.Г. – зав. кафедрою фізичного виховання та валеології; 

15. Чернякова Ю.Г. – доцент кафедри вищої та прикладної математики; 

16. Шотова-Ніколенко Г.В. – доцент кафедри іноземних мов;  

17. Ювченко Н.М. – старший викладач кафедри фізичного виховання та валеології. 
 
 

9. Як обраних на спільних зборах працівників інших навчальних структурних 

підрозділів (навчально-консультаційний центр заочної освіти, деканат по роботі з 

іноземними студентами, центр післядипломної освіти, підготовче відділення, 

навча-льний та навчально-методичний відділ):  

1. Монюшко М.М. – директор центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів;  
2. Владимирова О.Г. –декан по роботі з іноземними студентами;  
3. Писарук Т.М. – начальник навчально-методичного центру;  
4. Кирнасівська Н.В. – завідувач підготовчим відділенням;  
5. Сапко О.Ю. – завідувач навчального відділу. 

 
 

10. Як обраних на засіданні кафедри військової підготовки:  

1. Грушевський О.М. – доцент, начальник кафедри військової підготовки. 



 
 

11. Як обраних на засіданні кафедри довузівської підготовки:  

1. Чорна О.В. – старший викладач кафедри довузівської підготовки. 
 

 

12. Як обраних зборах працівників бібліотеки:  

1. Мельник І.Ю. – бібліограф. 
  

 

13. Як обраних на спільних зборах працівників обслуговуючих навчальних під-

розділів (Центри): 

1. Краснодембський Е.Б. – завідувач морського центру ОДЕКУ;  
2. Терновий П.А. – завідувач гідроекологічного польового центру ОДЕКУ;  
3. Симон Г.М. – завідувач метеорологічного центру ОДЕКУ; 

 
 

14. Як обраних на зборах трудового колективу науково-дослідної частини:  

1. Лужбін А.М. – доцент, начальник науково-дослідної частини;  
2. Кушнір Д.В. – к.геогр. н., с.н.сп. теми №187. 

 

 

15. Як обраних на спільних зборах працівників адміністративних підрозділів 

(бухгалтерія, планово-фінансовий відділ, відділ матеріально-технічного 

забезпечення, ректорат, відділ кадрів, канцелярія, режимно-секретний відділ, 

мобілізаційний відділ, відділ охорони праці, редакційний відділ, відділ по сприянню 

працевлаштування ви-пускників, музей, науковий відділ, відділ виховної роботи, 

обчислювальний центр, відділ міжнародних зв'язків тощо) провести обрання 

делегатів від науково-педагогічних та педагогічних працівників):  

1. Бондаренко В.М. – начальник планово-фінансового відділу;  
2. Вербицька О.Г. – в.о. завідувача канцелярії; 

3. Ізотов С.О. – начальник відділу кадрів; 

4. Крачковська М.А. – проректор з НПД та РУ;  
5. Мансарлійська Т.М - головний бухгалтер ОДЕКУ;  
6. Царалунга Є.А. - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення; 

7. Шаблій О.В. –начальник відділу міжнародних зв’язків. 

 
 

 

16. Як обраних на спільних зборах працівників обслуговуючих господарських 

підрозділів (навчальні та спортивний корпуси, гуртожитки, господарська 

частина, експлуатаційно-технічний відділ тощо): 

  
1. Богатиренко С.Г. – начальник відділу охорони праці;  
2. Лиходед А.П. – комендант НЛК №2;  
3. Селезньова А.П. – зав. гуртожитком №3;  
4. Смірнова Т.І. – інспектор гуртожитку №2;  
5. Бартш Л.А.- зав.господарством спортивного комплексу. 

 
 
 

 



17. Як обраних Асоціацією студентів Одеського державного екологічного універ-

ситету у кількості 18 осіб, серед яких:  
 

1. Бельченко К.С. – студент 3 курсу  природоохоронного факультету; 

2. Бучко І. Р. -студентка 2 курсу факультету магістерської підготовки, голова 

профкому студентів ОДЕКУ; 

3. Венгер О.С.–  студентка 1 курсу факультету магістерської підготовки; 

4. Д’яченко Б.Л. – студент 1 курсу кафедри військової підготовки; 

5. Дем’яник А. С. - студентка 3 курсу факультету комп’ютерних наук управління і 

адміністрування 

6. Дмитрієнко А.С. – студентка 3 курсу факультету комп’ютерних наук управління і 

адміністрування, голова асоціації студентів ОДЕКУ; 

7. Желтов П.О. –  студент 4 курсу факультету комп’ютерних наук управління і 

адміністрування; 

8. Заслоцька К.С. –  студентка 3 курсу факультету комп’ютерних наук управління і 

адміністрування; 

9. Картамишев В.Є. – студент 1 курсу  факультету кафедри військової підготовки 

підготовки; 

10. Лаврик А.С. – студентка 3 курсу факультету комп’ютерних наук управління і 

адміністрування; 

11. Мельник Н.Ю. – студент 1 курсу факультету кафедри військової підготовки; 

12. Пащенко Б.О. – студент 1 курсу гідрометеорологічного інституту ; 

13. Рязанова А.Є. – студентка 3 курсу факультету комп’ютерних наук управління і 

адміністрування; 

14. Федіна Н.О. – студентка 3 курсу природоохоронного факультету; 

15. Худякова М. В. –  студент 3 курсу  природоохоронного факультету; 

16. Чеботарьова Н.В. – студентка 1 курсу гідрометеорологічного інституту; 

17. Шкрум З.І. – студентка 1  курсу факультету магістерської підготовки; 

18. Шуптар-Пориваєва Н.Й. –  голова наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених ОДЕКУ. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учений секретар ОДЕКУ Павленко О.П. 


