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1. За вагомий особистий внесок у розвиток національної науки та
освіти, багаторічну плідну науково-дослідну, педагогічну діяльність, високий
професіоналізм та з нагоди Дня науки:
Баркара
Віталія Петровича

-

завідувача сектору ентомофагів відкритого
грунту
науково-дослідного
відділу
промислової
ентомології
Інженернотехнологічного інституту "Біотехніка"
Національної академії аграрних наук
України

Боряка
Костянтина Федоровича

-

завідуючого кафедрою метрології та
метрологічного забезпечення Одеської
державної академії технічного регулювання
та якості, доктора технічних наук, доцента

Вассермана
Олександра Анатолійовича

-

професора кафедри "Суднові енергетичні
установки та технічна експлуатація"
Одеського
національного
морського
університету, доктора технічних наук,
професора, заслуженого діяча науки і
техніки України

Волкова
Олександра Миколайовича

-

доцента
кафедри
"Судноводіння"
Національного
університету
"Одеська
морська академія", кандидата технічних
наук

Іванову
Лідію Володимирівну

-

асистента кафедри теплових електричних
станцій та енергозберігаючих технологій
Одеського національного політехнічного
університету, кандидата технічних наук

Кічука
Ярослава Валерійовича

-

ректора
Ізмаїльського
державного
гуманітарного університету, професора
кафедри української і всесвітньої історії та
культури, доктора педагогічних наук

Ковальова
Анатолія Івановича

-

проректора з наукової роботи Одеського
національного економічного університету,
доктора економічних наук, професора

Конопельського
Віктора Ярославовича

-

професора кафедри кримінального права та
кримінології факультету №1 Одеського
державного університету внутрішніх справ,
доктора юридичних наук, доцента

Крутька
Василя Івановича

-

провідного наукового співробітника відділу
селекції
та
насінництва
гібридного
соняшнику
Селекційно-генетичного
інституту
–
Національного
центру
насіннєзнавства
та
сортовивчення
Національної академії аграрних наук
України

Маковія
Віктора Петровича

-

завідувача кафедри цивільно-правових
дисциплін факультету №2 Одеського
державного університету внутрішніх справ,
полковника поліції, кандидата юридичних
наук, доцента

Небрата
Валерія Миколайовича

-

директора
інноваційно-інформаційного
центру
товариства
з
обмеженою
відповідальністю "Інвац", м. Одеса

Ольшевську
Ольгу Володимирівну

-

доцента кафедри інформаційних технологій
та кібербезпеки, керівника координаційного
центру видання наукової літератури
Одеської національної академії харчових
технологій, кандидата технічних наук

Пядишева
Володимира Георгійовича

-

доцентра
кафедри
кібербезпеки
та
інформаційного забезпечення Одеського
державного університету внутрішніх справ,
полковника поліції, кандидата технічних
наук, доцента

Хохлова
Валерія Миколайовича

-

проректора з навчально-методичної роботи
Одеського
державного
екологічного
університету, доктора географічних наук,
професора.

2. За багаторічну (понад 53 роки) плідну працю, значний особистий
внесок у забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, підготовку
спортсменів високого класу та з нагоди 70-річчя від дня народження:
Кравчука
Миколу Юхимовича

-

тренера-викладача відділення веслування
на байдарках і каное комунального закладу
"Одеська обласна школа вищої спортивної
майстерності "Олімпієць", заслуженого
тренера України.

Виконуючий обов’язки голови
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