
Список технікумів, ліцеїв аграрного напряму Одеської області, які 
закріплені за викладачами ОДАУ для профорієнтаційної роботи 

на 2018-2019 н.р.

№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Ананьївський державний аграрно-
економічний технікум
Одеська обл., м. Ананьїв, вул. Пушкіна 62

Запша Г.М. професор, 
завідувач кафедри менеджменту

2. Білгород-Дністровський державний аграрний 
технікум
Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. 
Першотравнева 53

Іщенко І.О. професор кафедри 
садівництва, виноградарства, 

біології та хімії

3. Білгород-Дністровський економіко-правовий 
коледж
Одеська обл., м. Білогород-Дністровський, вул. 
Сонячна 4

Крюкова І.О. професор, 
завідувач кафедри обліку і 
оподаткування

4.
Ізмаїльський технікум економіки і права
Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 10

Стоянова–Коваль С.С. 
професор кафедри обліку і 
оподаткування

5. Ізмаїльський технікум механізації і 
електрифікації сільського господарства
Одеська обл., м. Ізмаїл, пр. Суворова 81

Дударев І.І. доцент, завідувач 
кафедри агроінженерії

6. Петрівський державний аграрний технікум
Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Петрівка, 
вул. Куриса 9

Александровський І.Р. доцент, 
завідувач кафедри геодезії та 

природокористування
7. Державний навчальний заклад  

«Тарутинський професійний аграрний ліцей»
Адреса:
Україна, Одеська обл.,
смт Тарутине,
68500, вул. Красна, 185
 Тел.: (04847) 3-12-11
Факс: (04847) 3-11-58
tpal@ukr.net

Шишков І.Д. доцент кафедри 
польових і овочевих культур

8. Державний навчальний заклад 
«Татарбунарське професійно-технічне 
аграрне училище» 
Одеська обл., Татарбунарський  р-н, 
м. Татарбунари, вул. К. Маркса, 1 
Телефон/Факс: (04844) 3-17-59
Електронна адреса закладу: tptau@rambler.ru

Житков С.С. асистент кафедри 
агроінженерії
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9. Державний навчальний заклад «Савранське 
професійно-технічне аграрне училище»
вул. Леніна, 28, смт Саврань, Одеська область, 
66200 
ptu24@meta.ua
048-65-3-13-85, ptu24@meta.ua
048-65-3-13-85
http://ptu24.info

Когут І.М. доцент кафедри 
польових і овочевих культур

10. Державний навчальний заклад 
«Цебриківський професійний аграрний 
ліцей» 
Одеська область, Великомихайлівський район, 
смт. Цебрикове. вул. Підгірна. буд № 5
 (048)-592-33-95.

Петров Л.М. доцент кафедри 
агроінженерії

11. Державний навчальний заклад 
«Старокозацький професійний аграрний 
ліцей»
67730 Одеська обл., Б-Дністровський район.,  
с. Старокозаче,  вул. Маліновського, 30
тел.: (04849)  5 – 01 – 46
тел.(факс) (04849) 5 – 02 – 97
 E-mail: Starokozatskiy-pal1@ukr.net

Мельничук О.І. доцент 
кафедри менеджменту

12. Державний навчальний заклад «Арцизький 
професійний аграрний ліцей»

Україна, Одеська область, Овідіопольський 
район, смт Овідіополь, вул. Театральна, 3
Телефоны: (04845)24231
E-mail: apal40@ukr.net

Попова Л.М. доцент кафедри 
польових і овочевих культур

13. Державний навчальний заклад 
"Ананьївський професійний аграрний ліцей"

Україна, Одеська область, Ананьївський район, м. 
Ананьїв, вул. Ніщинського, 7
E-mail: anpa44@ua.fm
Директор: Медюк Галина Андріївна
Телефон директора: (04863)2-25-02

Попова Л.В. доцент кафедри 
захисту, генетики і селекції 

рослин

14. Державний навчальний заклад "Балтське 
професійно-технічне аграрне училище"

Україна, Одеська область, Балтський район, 
м. Балта, вул. Ломоносова, 179
Телефоны: 0486622686
E-mail: bptau46@gmail.com

Савчук Ю.О. асистент 
садівництва, виноградарства, 

біології та хімії

15. Державний навчальний заклад  «Лиманський 
професійний аграрний ліцей» 

Україна, Одеська область, Роздільнянський район, 
смт Лиманське, вул. Чкалова, 1
Телефоны: (04853)3-41-91
E-mail: pto_1947@ukr.net

Радутна О.В. доцент кафедри 
економічної теорії і економіки 

підприємства
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училище"

Україна, Одеська область, Овідіопольський район, 
смт Овідіополь, вул. Театральна, 3
Телефоны: (04851)31207
E-mail: ovidptu@gmail.com

Підготувала:
Начальник відділу доуніверситетської підготовки 
та підвищення кваліфікації фахівців

______________ Соловйова Л.А.
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