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"Про оновлення складу 
науково-техшчног ради ушверситету " 

За поданням проректора з науковоТ роботи, зг1дно з Положениям про 
иауково-техн1чну раду ОДЕКУ 

Н А К А 3 У Ю: 

Затвердити новий склад науково-техшчноГ ради: 

Голова: проректор з науковоТ роботи ун1верситету. 
Вчений секретар: Семергей-Чумаченко Л.Б. - доц. каф. метеор, та 
кл1матологи, к.геогр.н. 
Члени: 

- Берл1нський М.А. - зав1дувач кафедри океанологи та морського 
природокористування, д.геогр.н., проф.; 

- ТльТна А.О. - в.о. зав1дувачки в1дд1лом асп1рантури та докторантури; 
- Герасимов О.Г - зав1дувач кафедри загальноТ та теоретично! ф1зики, 

д.ф.-м.н., проф.; 
- Глушков О.В. - зав1дувач кафедри вищоТ прикладноТ математики, д.ф.-

м.н., проф.; 
- Губанова О.Р. - завхдувачка кафедри економ1ки природокористування, 

д.е.н., проф.; 
- Докус А.О. - голова Наукового товариства студентхв, асп1рант1в, 

докторант1в, молодих вчених ун1верситету, к.геогр.н. 
- Зор1на Ю.В. - в.о. начальника науково-дослщноТ частини; 
- Павленко О.П. - зав1дувачка кафедри публ1чного управл1ння та 

менеджменту природоохоронноТ д1яльност1, д.е.н., проф.; 
- Прокоф'ев О.М. - завщувач кафедри метеорологи та кл1матолопТ, 

к.геогр.н., доц. 
- Л обо да Н.С. - зав1дувачка кафедри пдроекологи та водних 

дослщжень, д.геогр.н., проф.; 
\ Владимирова О.Г. - в.о. завщувача кафедри еколопчного права 1 

контролю, к.геогр.н., доц.; 
- Мирза К.Л. - завщувачка в1ддшом науково! роботи студент1в; 



Овчарук В. А. - директорка Пдрометеоролопчного 1нституту, 
д.геогр.н., доц.; 
Перелипн Б.В. - в.о. зав1дувача кафедри АСМНС1, к.т.н., доц. 
Польовий А.М. - зав1дувач кафедри агрометеорологи та агроекологи, 
д.геогр.н., проф.; 
Казакова Н.Ф. - зав1дувачка кафедри 1нформац1йних технолопй, д.т.н., 
проф.; 
Кузн1ченко С.Д. - декан факультету комп'ютерних наук, управлхння та 
адм1шстрування, к.геогр.н., доц.; 
Сафранов Т.А. - зав1дувач кафедри екологп та охорони довкшля, д.г.-
М.Н., проф.; 
Семенова 1.Г. - проф. кафедри в1йськовоТ пщготовки, д.геогр.н., доц.; 
Софронков О.Н. - зав1дувач кафедри х1м1Т навколишнього середовища, 
д.т.н., проф.; 
Чугай А.В. - декан природоохоронного факультету, д.т.н., проф. 
Хохлов В.М. - проректор з навчально-методичноТ роботи, д.геогр.н., 
проф.; 
Шак1рзанова Ж.Р. - завщувачка кафедри пдрологи суш!, д.геогр.н., 
проф.; 
Шекк П.В. - завщувач кафедри водних б1оресурс1в та аквакультури, 
д.с-г.н., проф. 

РЕКТОР С М . СТЕПАНЕНКО 

Проект вносить: 
Проректор 3 наук.роботи 

Погоджено: 
Перший проректор (з навч.роб.) 

Тучковенко Ю.С. 

КОП! 
зор 

Сербов М.Г. 


