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Контакти 

Колісниченко 
Ірина 
Володимирівна 

Головний спеціаліст Департаменту 
освіти і науки Одеської обласної 
державної адміністрації 

0971475680 

Деребізова Галина 
Андріївна 

Головний спеціаліст Департаменту 
освіти і науки Одеської міської ради 

726-10-43 
0980293708 
dep.derebizova@ukr.net 
deposvita@omv.gov.ua 

Медвідь Анна 
Олександрівна 

Доцент кафедри трудового права та 
права соціального забезпечення 
Національного університету (далі - НУ) 
«Одеська юридична академія»  

0973839766 

Корнілова Олеся 
Володимирівна 

Асистент кафедри трудового права та 
права соціального забезпечення НУ 
«Одеська юридична академія»  

0977730033 

Серьогіна Наталія 
Валеріївна  

Старший викладач кафедри економіки 
та підприємництва Одеської державної 
академії будівництва та архітектури 

0939763754 

Возикова 
Людмила 
Михайлівна 

Викладач-асистент кафедри 
нановимірювань та вимірювальної 
техніки Одеської державної академії 
технічного регулювання та якості 

0937555562 
Прийм. Рект. 0487266892 
Прийм. ком. 0487266850 

Галюза Сергій 
Сергійович 

Завідувач кафедри фізичного 
виховання, відповідальний секретар 
освітнього центру «Крим-Україна» 
Одеської національної академії зв’язку 
ім. О. С. Попова  

0968505958 
galiuza@onat.edu.ua 

Євтушок Ольга 
Василівна 

Старший викладач кафедри 
маркетингу, підприємництва і торгівлі, 
заступник відповідального секретаря 
приймальної комісії Одеської 
національної академії харчових 
технологій 

0671372479 
olga.evtushok1974@gmail.com 

Панасюк Ольга 
Пантеліївна 

Відповідальний секретар приймальної 
комісії, старший викладач кафедри 
геодезії та природокористування 
Одеського державного аграрного 
університету 

0960493072 

Бельдій Марія 
Григорівна 

Керівник освітнього центру «Крим-
Україна», заступник відповідального 
секретаря приймальної комісії 
Одеського державного аграрного 
університету  

0671161698 

Смірнова Катерна 
Володимирівна 

Доцент кафедри кафедру менеджменту  
природоохоронної діяльності, 
відповідальний секретар приймальної 
комісії Одеського державного 
екологічного університету 

0979482299 
info@odeku.edu.ua 
abitur@odeku.edu.ua 
katerynavs80@gmail.com 



 

Подвальна 
Наталія 
Едуардівна 

Доцент кафедри економічного аналізу, 
заступник відповідального секретаря 
приймальної комісії Одеського 
національного економічного 
університету  

0674831268 

Коваленко 
Микола 
Миколайович 

Доцент кафедри менеджменту і 
маркетингу Одеського національного 
морського університету 

0675594585 

Колеснік Василь 
Михайлович 

Старший викладач кафедри технології 
машинобудування Одеського 
національного політехнічного 
університету  

vasiliy.kolesnik88@gmail.com 
0956305977 
dep-ac@opu.ua 

Ніколаєва Майя 
Іванівна 

Відповідальний секретар приймальної 
комісії Одеського національного 
університету імені І. І. Мечнікова  

nikolaeva.mayya@onu.edu.ua 
0674892785 

Григор`єв  
Олександр 
Віталійович 

Заступник відповідального секретаря 
приймальної комісії, старший 
викладач, керівник освітнього центру 
«Крим-Україна» Одеського 
національного університету імені І. І. 
Мечнікова 

0930973199 
igrigorev.alex@gmail.com 

Сікірін 
Володимир 
Євгенович 

Відповідальний секретар приймальної 
комісії, старший викладач кафедри 
судноводіння НУ «Одеська морська 
академія»  

0935016786 
priyom@onma.edu.ua 

Омельченко Тарас 
Юрійович 

Заступник відповідального секретаря 
приймальної комісії, старший викладач 
кафедри морських перевезень НУ 
«Одеська морська академія» 

0950863484 

Черненко Наталія 
Миколаївна 

Заступник відповідального секретаря 
приймальної комісії, професор кафедри 
освітнього менеджменту 
Південноукраїнського  національного 
педагогічного університету імені К. Д. 
Ушинського 

0977995649 
0632651249 


