
Наказ №48 від 29.01.2020 р. «Про заохочення викладачів почесними грамотами». 

 

Згідно з рішенням Вченої ради, нагородити почесними грамотами директора  ДІ НУ«ОМА» 

за сумлінну працю в Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська 

академія» наступних науково-педагогічних працівників: 

- к.т.н., доцента кафедри загальнонаукових дисциплін Тірон-Воробйову Наталію Борисівну; 

- к.п.н., кафедри гуманітарних дисциплін Тимофєєву Оксану Ярославівну; 

- ст.викладача кафедри суднових енергетичних установок і систем Власова Ігоря 

Валерійовича; 

- ст. викладача кафедри навігації і управління судном Рижкова Юрія Васильовича; 

- ст.викладача кафедри загальнонаукових дисциплін Федоренко Анну Вікторівну; 

- ст. викладача кафедри інженерних дисциплін Ярмакі Анатолія Христофоровича; 

- методиста підрозділу ПК і КПК Мусоріну Марину Олександрівну; 

- асистента  кафедри навігації і управління судном Кваснікова Павла Костянтиновича; 

- завідувача лабораторією кафедри навігації і управління судном Євтіхієва Олексія 

Леонідовича; 

- провідного фахівця навчально-методичного відділу Ніколову Галину Дмитрівну; 

- фахівця 2 категорії адміністративно-господарчого відділу Сусак Євгенію Леонідівну 

- фахівця 2 категорії навчально-методичного відділу Іванову Діану Миколаївну; 

- фахівця 2 категорії навчально-методичного відділу Павленко Оксану Іванівну; 

- фахівця 2 категорії навчально-методичного відділу Середу Катерину Василівну; 

- фахівця 2 категорії навчально-методичного відділу Солдатенко Олену Анатолієвну; 

- фахівця відбіркової комісії Дехтярьову Інну Федорівну; 

- лаборанта кафедри навігації і управління судном Данильченко Аллу Кирилівну; 

- лаборанта кафедри навігації і управління судном Шпаченка Володимира Віталійовича; 

- лаборанта кафедри інженерних дисциплін Дімоглову Ольгу Володимирівну. 

 

Порушити клопотання щодо нагородження почесними грамотами за підписом 

ректора  Національного університету «Одеська морська академія» наступних науково-

педагогічних працівників: 

       -  провідного юрисконсульта ДІ НУ «ОМА» Колесниченко Ольгу Михайлівну; 

- відповідального секретаря відбіркової комісії ДІ НУ «ОМА», ст.викладача кафедри суднових 

енергетичних установок і систем  Разінкіна Романа Олександровича; 

-  провідного фахівця ДІ НУ «ОМА» Фомичова В’ячеслава Павловича; 

- ст.викладача кафедри суднових енергетичних установок і систем Даниляна Анатолія    

Григоровича; 

- ст. викладача кафедри інженерних дисциплін, секретаря кафедри інженерних дисциплін 

Заложа Віталія Івановича; 

- ст.викладача кафедри інженерних дисциплін Ліпенкова Ігоря Вікторовича; 

- ст. викладача кафедри навігації і управління судном Мітіна Юрія Олександровича; 

- ст. викладача кафедри навігації і управління судном Ковальчука Юрія Петровича; 

- ст.викладача кафедри суднових енергетичних установок і систем Найдьонова Андрія 

Ігоровича; 

- к.ф.-м.н. кафедри загальнонаукових дисциплін Черкас Олену Анатолівну; 

- ст.викладача кафедри гуманітарних дисциплін Турлак Людмилу Петрівну. 

 



Порушити клопотання щодо нагородження почесними грамотами за підписом 

Ізмаїльського міського голови наступних науково-педогогічних працівників : 

- к.і.н., доцента кафедри гуманітарних дисциплін Березовську Вікторію Вікторівну; 

- к.п.н.  кафедри навігації і управління судном Сороку Олену Михайлівну; 

- к.б.н., доцента кафедри загальнонаукових дисциплін Кірсанову Валентину Василівну; 

- ст.викладача кафедри суднових енергетичних установок і систем Мазур Тетяну Миколаївну; 

- ст.викладача кафедри загальнонаукових дисциплін Делі Івана Івановича; 

- ст.викладача кафедри навігації і управління судном Крамаренко Вікторію Вікторівну;  

-  ст. інспектора відділу кадрів Пєнкову Тетяну Степанівну; 

-  провідного економіста ДІ НУ «ОМА» Ковальжи Наталю Григорівну; 

- заступника відповідального секретаря відбіркової комісії, методиста навчально-методичного 

відділу Перчемлі Ірину Федорівну; 

- провідного фахівця ДІ НУ «ОМА» Постарніченко Надію Миколаївну; 

- провідного фахівця 1 категорії адміністративно-господарського відділу Хміль Галину 

Георгіївну. 

 

Порушити клопотання щодо нагородження почесними грамотами 

облдержадміністрації  наступних науково-педагогічних працівників за підписом голови 

облдержадміністрації: 

- доктора технічних наук, професора, директора ДІ НУ «ОМА» Чимшира Валентина Івановича; 

- доктора педагогічних наук, доцента, заст. директора з НПР Смирнову Ірину Михайлівну; 

- заступника директора з адміністративно-господарської роботи Ісакова Володимира       

Вікторовича; 

- головного бухгалтера ДІ НУ «ОМА» Білик Світлану Борисівну; 

- начальника навчально-методичного відділу Гайдаржи Анжелу Ігорівну; 

- доктора педагогічних наук, професора кафедри інженерних дисциплін Гєрганова Леоніда 

Дмитровича; 

- доцента ДІ НУ «ОМА» Лихогляда Костянтина Андрійовича; 

-  к.т.н., завідувача кафедри загальнонаукових дисциплін ДІ НУ «ОМА» Биковець Наталю 

Петрівну; 

- к.п.н, завідувача кафедри навігації і управління судном ДІ НУ «ОМА» Даниленко  Олександра 

Борисовича; 

-  к.п.н, доцента, завідувача кафедри гуманітарних дисциплін ДІ НУ «ОМА»  Желяскова Василя 

Яковича; 

- к.т.н., доцента, завідувача кафедри суднових енергетичних установок і систем ДІ НУ «ОМА» 

Маслова Ігоря Захаровича; 

- к.т.н, завідувача кафедри інженерних дисциплін ДІ НУ «ОМА» Тарасенко Тетяну 

Владиславівну ; 

-  ст.викладача кафедри гуманітарних дисциплін Бондаренко Інгу В’ячеславівну; 

-  ст.викладача кафедри навігації і управління судном  Коротченкова Миколу Павловича; 

-  ст.викладача кафедри загальнонаукових дисциплін Чумаченко Марію Миколаївну. 


