
Список загальноосвітніх закладів  районів Одеської області, які 
закріплені за викладачами ОДАУ для профорієнтаційної роботи 

на 2018-2019 н.р.

Ананіївський район
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – гімназія» №1 м. Ананьїв 

Александровський І.Р. доцент, 
завідувач кафедри геодезії та 

природокористування2. Філія №1 Навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
гімназія» №1 м. Ананьїв 

3. Філія №2 Навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
гімназія» №1 м. Ананьїв 

4. Філія №3Навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
гімназія» №1 м. Ананьїв 

5. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – ліцей» міста Ананьїв 

Шабатура Т.С. доцент кафедри 
економічної теорії і економіки 

підприємства6. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 
с.Гандрабури

7. Долинський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
гімназія» 

8. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 
с.Жеребкове 

9. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 
с.Жеребкове

Житков С.С. асистент кафедри 
агроінженерії

10. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Романівка
11. Новогеоргіївський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
– дошкільний навчальний заклад»

12. Точилівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад»

Арцизький район
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Арцизький навчально-виховний 
комплекс“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№1 – гімназія ” 

Сусол Р.Л. професор, 
завідувач кафедри технології 

виробництва і переробки 

http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_116/files/zosh_s_romanivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/arcizkiy_navchalno_vihovniy_kompleks_zagalnoosvitnya_shkola_i_iii_stupeniv_1_gimnaziya_arcizkoi_rayonnoi_radi_odeskoi_oblasti.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/arcizkiy_navchalno_vihovniy_kompleks_zagalnoosvitnya_shkola_i_iii_stupeniv_1_gimnaziya_arcizkoi_rayonnoi_radi_odeskoi_oblasti.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/arcizkiy_navchalno_vihovniy_kompleks_zagalnoosvitnya_shkola_i_iii_stupeniv_1_gimnaziya_arcizkoi_rayonnoi_radi_odeskoi_oblasti.pdf
http://ananiev.odessaedu.net/uk/sites/region/ananyivskii-raion/level/0/


продукції тваринництва2. Арцизький навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітняшкола І-ІІІ ступенів №4– ліцей» 

3. Арцизька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№ 
5 

4. Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 

Китаєва А.П. професор 
кафедри технології 

виробництва і переробки 
продукції тваринництва

5. Веселокутська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 

6. Вознесенський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад»

Пушкар Т.Д. доцент кафедри 
технології виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва7. Главанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

8. Деленська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
9. Долинівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- 
дошкільний навчальний заклад»

Кірович Н.О. доцент кафедри 
технології виробництва і 

переробки продукції 
тваринництва10. Задунаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

11. Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів і
12. Мирнопільська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів
Косенко С.Ю. доцент 

кафедри технології 
виробництва і переробки 
продукції тваринництва

13. Надеждівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 

14. Новоіванівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 

15. Острівненська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 

Ясько В.М. доцент кафедри 
технології виробництва і 

переробки продукції 
тваринництва

16. Павлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
17. Прямобалківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 
18. Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Рудь В.О. доцент кафедри 

технології виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

19. Холмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
20. Арцизька вечірня (змінна) загальноосвітня школа 

ІІ-ІІІ ступенів 

Балтський район
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Навчально-виховний комплекс "Чернеченська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад" 

Найда В.О. доцент, завідувач 
кафедри фізіології, біохімії та 

мікробіології
2. Навчально-виховний комплекс "Пужайківська 

загальноосвітня школа I-III ступенів - 
дошкільний навчальний заклад" 

3. Піщанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Білгород-Дністровський район
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

4. Андріївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тихонов П.С. доцент кафедри 

http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/andriivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/vechirnya_zminna_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/vechirnya_zminna_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/holmska_zagalnoosvitnya_shkola_i_iii_stupeniv.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/zsh_teplicya.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/pryamobalkivska_zagalnoosvitnya_shkola_i_iii_stupeniv.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/pryamobalkivska_zagalnoosvitnya_shkola_i_iii_stupeniv.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/pavlivska_zagalnoosvitnya_shkola_i_iii_stupeniv.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/ostrivnenska_zosh_informaciya.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/ostrivnenska_zosh_informaciya.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/novoivanivska_zagalnoosvitnya_shkola_i.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/novoivanivska_zagalnoosvitnya_shkola_i.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/nadezhdivska_zagalnoosvitnya_shkola_i_iii_stupeniv.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/nadezhdivska_zagalnoosvitnya_shkola_i_iii_stupeniv.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/mirnopilska_zagalnoosvitnya_shkola_i_iii.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/mirnopilska_zagalnoosvitnya_shkola_i_iii.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/kam_yanska_zagalnoosvitnya_shkoli_i_iii_stupeniv.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/zadunaivska_zagalnoosvitnya_shkola_i_iii_stupeniv.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/dolinivskiy_navchalno_vihovniy_kompleks.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/dolinivskiy_navchalno_vihovniy_kompleks.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/dolinivskiy_navchalno_vihovniy_kompleks.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/delenska_shkola.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/glavanska_zagalnoosvitnya_shkola_i_iii_stupeniv.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/voznesenskiy_navchalno_vihovniy_kompleks.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/voznesenskiy_navchalno_vihovniy_kompleks.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/voznesenskiy_navchalno_vihovniy_kompleks.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/veselokutska_zagalnoosvitnya_shkola_i_iii_stupeniv.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/veselokutska_zagalnoosvitnya_shkola_i_iii_stupeniv.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/vinogradivska_zagalnoosvitnya_shkola_i_iii_stupeniv_1_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/vinogradivska_zagalnoosvitnya_shkola_i_iii_stupeniv_1_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/arcizka_zagalnoosvitnya_shkola_i_iii_stupeniv_5.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/arcizka_zagalnoosvitnya_shkola_i_iii_stupeniv_5.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/arcizkiy_navchalno_vihovniy_kompleks_zagalnoosvitnya_shkola_i_iii_stupeniv_4_licey_arcizkoi_rayonnoi_radi_odeskoi_oblasti.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_117/files/arcizkiy_navchalno_vihovniy_kompleks_zagalnoosvitnya_shkola_i_iii_stupeniv_4_licey_arcizkoi_rayonnoi_radi_odeskoi_oblasti.pdf


фізіології, біохімії та 
мікробіології

5. Бритівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
6. Випаснянська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1 
7. Випаснянська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 2  
Коренєва Ж.Б. доцент, 
завідувач кафедри нормальної і 
патологічної анатомії та 
патофізіології

8. Козацьказагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
9. Крутоярівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 
10. Миколаївський навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
міжшкільний навчально-виробничий комбінат"

Морозов М.Г. доцент кафедри 
хірургії, акушерства та хвороб 

дрібних тварин
11. Молозька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
12. Приморська загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів 
13. Руськоіванівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  
Пероцька Л.В. професор 
кафедри епізоотології та 

паразитології14. Старокозацький навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія"  

15. Староцаричанська загальноосвітня школаІ - ІІІ 
ступенів 

16. Удобненська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 

Решетніченко О.П. професор 
кафедри ветеринарної гігієни, 

санітарії і експертизи17. Шабська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 
№1 

18. Шабський навчально - виховнийкомплекс 
«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів-
гімназія» 

19. Білгород-Дністровський районний ліцей Бондарчук А.М. асистент 
кафедри внутрішніх хвороб 

тварин та клінічної діагностики
20. Краснокосянська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступеня 
Березівський район
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 м. Березівка Касьянова В.А. доцент 
кафедри землеустрою та 

кадастру
2. Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 м. Березівка
3. Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3 м. Березівка
4. Демидівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів
5. Заводівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст Стоянова–Коваль С.С. 

професор кафедри обліку і 
оподаткування

6. Загальноосвітня школа І-ІІІ ст с. Мариново 
7. Загальноосвітня школа І-ІІІ ст смт Раухівка
8. Ряснопільський навчально – виховного 

комплексу« Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
– дошкільний навчальний заклад»

Власова О.Ю. доцент кафедри 
геодезії та 

природокористування
9. Златоустівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів
 
Біляївський район
№ 
п/

Заклад освіти Викладач

http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_121/files/zlatoustovo_informaciya_pro_navchalniy_zaklad.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_121/files/zlatoustovo_informaciya_pro_navchalniy_zaklad.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_121/files/povna_nazva_navchalnogo_zakladu_ryasnopyl.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_121/files/povna_nazva_navchalnogo_zakladu_ryasnopyl.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_121/files/povna_nazva_navchalnogo_zakladu_ryasnopyl.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_121/files/dovidka_zosh_i_iii_st_smt_rauhivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_121/files/informaciya_pro_zosh_s_marinovo_berezivskogo_r_nu_kopiya_1_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_121/files/zavodivska_dovidka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_121/files/demidivska.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_121/files/demidivska.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_121/files/zosh_3.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_121/files/balaychuk_zosh_2.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/krasnokosyanska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/krasnokosyanska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/rayonniy_licey_n.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/shabskiy_navchalno_vihovnogo_kompleks.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/shabskiy_navchalno_vihovnogo_kompleks.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/shabskiy_navchalno_vihovnogo_kompleks.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/shabo_1_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/shabo_1_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/udobnenska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/udobnenska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/starocarichanska_zosh_i_iii_st.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/starocarichanska_zosh_i_iii_st.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/starokozackiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/starokozackiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/ruskoivanivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/ruskoivanivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/primorska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/primorska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/molozkazosh_i_iii_st.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/mikolaivskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/mikolaivskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/mikolaivskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/krutoyarivska_zosh_i_iii_st.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/krutoyarivska_zosh_i_iii_st.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/kozacka_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/vipasnyanska_znz.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/vipasnyanska_znz.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/vipasnyanska_1.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/vipasnyanska_1.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_122/files/britivska_zosh.pdf


п
1.  Августівська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів Варфоломеєва О.А. 

ст.викладач кафедри 
геодезії та 

природокористування

2.  Березанська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 
3.  Василівська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 
4.  Великодальницький навчально-виховний комплекс 

"школа-гімназія" 
5. Великодальницька загальноосвітня школа № 2 I-IIІ 

ступенів 
6. Вигодянська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів Чучуй В.П. доцент кафедри 

агроінженерії7. Граденицька загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 
8. Дачненська загальноосвітня школа №1 I-IIІ ступенів
9.  Дачненський навчально-виховний комплекс"школа-

гімназія" 
10.  Іллінська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів Галицький О.М. професор, 

завідувач кафедри 
економічної теорії і 

економіки підприємства

11.  Кагарлицька загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 
12. Кам'янська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 
13.  Маяківська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 
14. Мирненська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 
15.  Маринівська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів Зорунько В.І. доцент 

кафедри захисту, генетики і 
селекції рослин

16.
 Міжлиманська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 

17. Нерубайський навчально-виховний комплекс I-IIІ 
ступенів 

Дяченко О.П. доцент 
кафедри обліку і 
оподаткування18. Нерубайська загальноосвітня школа №2 I-IIІ 

ступенів
19.  Троїцька загальноосвітня школа I-IIІ ступенів Крюкова І.О. професор, 

завідувач кафедри обліку і 
оподаткування

20. Петровська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 
21. Усатівський навчально-виховний комплекс "школа-

гімназія" ім. П.Д.Вернидуба 
22.  Холоднобалківська загальноосвітня школа I-IIІ 

ступенів 
Вікуліна Л.Ф. професор 
кафедри землеустрою та 

кадастру23.  Хлібодарська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 
24.  Яськівська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 

Болградський район
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Болградська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів№2 

Котець Г.І. доцент, завідувач 
кафедри генетики, розведення 

та годівлі с.-г. тварин2. Болградська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів№3 

3.  Болградський навчально-виховний комплекс 
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів- ліцей» 

4. Обласний заклад "Спеціалізована загальноосвітня 
школа-інтернат «Болградська гімназія 
ім. Г.С.Раковського»

5. Баннівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Карунський О.Й. професор 
кафедри генетики, розведення 

та годівлі с.-г. тварин
6. Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
7. Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. А. А. Банева

http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/vinogradivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/vinogradivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/vasilivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/bosh_3.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/bosh_3.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/informaciya_bzosh_2.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/informaciya_bzosh_2.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/yaskivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/hlibodarska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/holodnobalkivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/holodnobalkivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/usativskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/usativskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/petrivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/troicka_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/nerubayska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/nerubayska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/nerubayskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/nerubayskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/mizhlimanska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/marinivska_zosh_1.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/marinivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/mayakivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/kamyanska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/kagarlicka_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/illinska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/dachnenskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/dachnenskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/dachnenska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/gradenicka_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/vigodyanska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/velikodalnickiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/velikodalnickiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/velikodalnickiy_nvk_1.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/velikodalnickiy_nvk_1.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/vasilivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/berezanska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/berezanska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/avgustivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_125/files/avgustivska_zosh.pdf


8. Виноградненська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів

Лівінський А.І. доцент 
кафедри генетики, розведення 

та годівлі с.-г. тварин9. Владиченська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів

10. Городненська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів

11. Дмитрівський навчально – виховний 
комплекс«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- 
дошкільний навчальний заклад» ім. С. С. Курогло 

12. Залізничненська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів

Чігірьов В.О. доцент кафедри 
генетики, розведення та 
годівлі с.-г. тварин13. Калчевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

14. Каракуртська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів

15. Криничненська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів

16. Кубейський навально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» 

Кишлали О.К. асистент 
кафедри генетики, розведення 
та годівлі с.-г. тварин17. Кубейська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівім. 

академіка А. Теодорова-Балана 
18. Новотроянівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей- 
дошкільний навчальний заклад» 

19. Оксамитненська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенівім. І. І. Булгарова 

20. Олександрівський навчалльно-виховний 
комплекс:
 « Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад »

Мажиловська К.Р. асистент 
кафедри генетики, розведення 
та годівлі с.-г. тварин

21. Оріхівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
22. Табаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Великомихайлівський район 
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
с.Новоборисівка 

Дударев І.І. доцент, 
завідувач кафедри 

агроінженерії2. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Тростянець 
3. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт. Цебрикове 
4. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» 
с.Слов’яносербка Одеської

5. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
с.Першотравневе 

Петренко О.П. доцент 
кафедри економічної теорії 
і економіки підприємства6. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» с.Великоплоске 
7. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Соше-

Острівське  
Захарівський район 

http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_127/files/soshe_ostrivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_127/files/soshe_ostrivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_127/files/vploskivskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_127/files/vploskivskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_127/files/pershotravneva_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_127/files/pershotravneva_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_127/files/slov_yanoserbskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_127/files/slov_yanoserbskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_127/files/slov_yanoserbskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_127/files/cebrikivska_zosh_i_iii_st.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_127/files/trostyanec.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_127/files/novoborisivska_zosh_i.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_127/files/novoborisivska_zosh_i.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/tabakivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/orihivska_shkola.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/oleksandrivskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/oleksandrivskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/oleksandrivskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/oleksandrivskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/oksamitnenska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/oksamitnenska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/n_troyani.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/n_troyani.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/n_troyani.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/kubey_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/kubey_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/kubeyskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/kubeyskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/krinichnenska_zosh_word.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/krinichnenska_zosh_word.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/karakurtska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/karakurtska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/kalchevska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/zaliznichnenska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/zaliznichnenska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/infor_pro_dmuvk_z_1__1.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/infor_pro_dmuvk_z_1__1.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/infor_pro_dmuvk_z_1__1.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/vladichenska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/vladichenska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/vinogradnenska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_126/files/vinogradnenska_zosh.pdf


№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Опорний заклад "Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - 
дошкільний заклад» смт. Затишшя Захарівського 
району Одеської області" 

Юркевич Є.О. професор, 
завідувач кафедри польових 
і овочевих культур

2. Комунальний заклад "Навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів - дошкільний навчальний заклад» 
смт. Захарівка Захарівського району Одеської 
області» 

3. Комунальний заклад" Навчально-виховний 
комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів-дошкільний навчальний заклад" с. 
Йосипівка Захарівського району Одеської області" 

4. Комунальний заклад "Навчально-виховний 
комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад I-III 
ступенів - дошкільний навчальний заклад" 
с. Павлівка Захарівського району Одеської області" 

Попова Л.В. доцент 
кафедри захисту, генетики і 

селекції рослин

Попова Л.В. доцент 
кафедри захисту, генетики і 

селекції рослин

5. Комунальний заклад "Навчально-виховний 
комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ 
ступенів - дошкільний навчальний заклад" 
c. Оленівка Захарівського району Одеської області" 

6. Комунальний заклад "Навчально-виховний 
комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів - дошкільний навчальний заклад" с. 
Перехрестове Захарівського району Одеської 
області" 

7. Комунальний заклад"Навчально виховний комплекс 
" Загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ ступенів 
- дошкільний навчальний заклад" с.Росіянівка 
Захарівського району Одеської області" 

Бельдій М.Г. ст.викладач 
кафедри садівництва, 
виноградарства, біології та 
хімії

8. Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний 
заклад" с. Торосове, Захарівського району Одеської 
області 

Іванівський район
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Джугастрівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дитячий 
садок» 

Шишков І.Д. доцент 
кафедри польових і 
овочевих культур

2. Радісненська загальноосвітня школаІ – ІІІ ступенів
3. Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Тараненко О.Г. асистент 

кафедри садівництва, 
виноградарства, біології та 
хімії

4.
Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

5. Коноплянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Балан Г.О. доцент кафедри 

https://od.isuo.org/schools/view/id/15337
https://od.isuo.org/schools/view/id/15337
https://od.isuo.org/schools/view/id/15337
https://od.isuo.org/schools/view/id/15340
https://od.isuo.org/schools/view/id/15340
https://od.isuo.org/schools/view/id/15340
https://od.isuo.org/schools/view/id/15343
https://od.isuo.org/schools/view/id/15343
https://od.isuo.org/schools/view/id/15343
https://od.isuo.org/schools/view/id/15342
https://od.isuo.org/schools/view/id/15342
https://od.isuo.org/schools/view/id/15342
https://od.isuo.org/schools/view/id/15339
https://od.isuo.org/schools/view/id/15339
https://od.isuo.org/schools/view/id/15339
https://od.isuo.org/schools/view/id/15341
https://od.isuo.org/schools/view/id/15341
https://od.isuo.org/schools/view/id/15341
https://od.isuo.org/schools/view/id/15338
https://od.isuo.org/schools/view/id/15338
https://od.isuo.org/schools/view/id/15338
https://od.isuo.org/schools/view/id/15344
https://od.isuo.org/schools/view/id/15344
https://od.isuo.org/schools/view/id/15344
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/konoplyane.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/petrivka_1.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/petrivka_2.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/radisne.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/dzhugastrove.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/dzhugastrove.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/dzhugastrove.pdf


захисту, генетики і селекції 
рослин

6. Северинівський навчально-виховнийкомплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий 
садок» 

7. Знам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
8. Білчанський навчально-виховнийкомплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені О. 
Одарія - дитячий садок» 

Хреновськов Е.І. 
професор, завідувач 
кафедри садівництва, 
виноградарства, біології та 
хімії

9. Баранівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Іванівськоїрайонної 
ради

10. Калинівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 
Іванівськоїрайонноїради

11. Великобуялицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 

Щетіннікова Л.А. асистент 
кафедри польових і 
овочевих культур12. Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

ім. Б.Ф. Дерев’янка 
13. Богунівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий 
садок» 

Агєєва О.В. доцент 
кафедри захисту, генетики і 
селекції рослин

14. Павлинський - навчально виховний комплекс " 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий 
садок" 

Ізмаїльський район
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Суворовська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Левченко А.Г. доцент 
кафедри фізіології, біохімії 

та макробіології
2. Кам’янський навчально –виховний 

комплекс«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів-гімназія»

3. Утконосівська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів
4. Кирничанська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів Скрипка М.В. професор 

кафедри нормальної і 
патологічної анатомії та 
патофізіології

5. Багатянська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів 
Ізмаїльської районної ради

6. Старонекрасівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 

7. Новонекрасівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 

Розум Є.Ю. доцент 
кафедри хірургії, 

акушерства та хвороб 
дрібних тварин

8. Комишівська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів 
9. Озернянська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів 
10. Першотравневська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 
Іовенко А.В. доцент 

кафедри епізоотології та 
паразитології11. Муравлівська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів 

12. Саф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
13. Бросківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Савченко В.І. доцент 

кафедри ветеринарної 
гігієни, санітарії і 

експертизи

14. Кислицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
15. Каланчацька загально-освітня школа І-ІІІ ступенів 

16. Матроський начально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-
дошкільний навчальний заклад» 

Улизько С.І. доцент 
кафедри внутрішніх хвороб 

тварин та клінічної 

http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_132/files/pershotravnevska_zosh_nz_vipravleno_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_132/files/pershotravnevska_zosh_nz_vipravleno_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_132/files/ozernoe.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_132/files/nov__nekras.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_132/files/nov__nekras.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_132/files/star__nekras.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_132/files/star__nekras.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_132/files/utkonosovka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_132/files/suvorovo.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/pavlinka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/pavlinka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/pavlinka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/bogunove.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/bogunove.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/bogunove.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/ivanivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/ivanivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/velikiy_buyalik.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/velikiy_buyalik.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/kalinivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/kalinivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/baranove.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/baranove.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/bilka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/bilka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/bilka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/znam_yanka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/severinivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/severinivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_130/files/severinivka.pdf


діагностики17. Ларжанський навчально-виховний комплекс 
«Загально-освітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 
– дошкільний навчальний заклад» 

18. Лощинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
 
Кілійський район
 
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Вилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1  Степанова Н.О. асистент 
кафедри фізіології, біохімії 

та макробіології
2. Вилківський навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа I-III ступенів- ліцей" 
3. Кілійський навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 - ліцей" 
4. Кілійська загальноосвітня школа I-III ступенів №2  Гуніч В.В. доцент кафедри 

нормальної і патологічної 
анатомії та патофізіології 

5. Кілійський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа I-III ступенів № 3 - ліцей" 

6. Кілійський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа I-III ступенів - гімназія" 

7. Дмитрівська загальноосвітня школа I-III ступенів  Телятніков А.А. професор, 
завідувач кафедри хірургії, 

акушерства та хвороб 
дрібних тварин

8. Десантненська загальноосвітня школа I-III ступенів  
9. Лісківська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів  

10. Мирнівська загальноосвітня школа I-III ступенів  Гуменний О.Г. доцент, 
завідувач кафедри 

епізоотології та 
паразитології

11. Новоселівська загальноосвітня школа I-III ступенів  
12. Приморська загальноосвітня школа I-III ступенів  

13. Приозерненська загальноосвітня школа I-III ступенів Тарасенко Л.О. професор, 
завідувач кафедри 

ветеринарної гігієни, 
санітарії і експертизи 

14. Старотроянівська загальноосвітня школа I-III 
ступенів  

15. Трудівська загальноосвітня школа I-III ступенів  

16. Фурманівська загальноосвітня школа I-III ступенів  Тодоров М.І. доцент 
кафедри внутрішніх хвороб 

тварин та клінічної 
діагностики

17. Шевченківська загальноосвітня школа I-III ступенів 
№ 1  

18. Шевченківська загальноосвітня школа I-III ступенів 
№ 2   

Кодимський район
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Комунальний заклад «Кодимський навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад 
Кодимської районної ради» 

Петренко С.О. доцент 
кафедри садівництва, 

виноградарства, біології та 
хімії

2. Комунальний заклад «Слобідська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів»  

3. Комунальний заклад «Будеївський навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/budeivskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/budeivskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/budeivskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/slobidska_zsh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/slobidska_zsh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/kodimskiy_nvk_dnz.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/kodimskiy_nvk_dnz.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/kodimskiy_nvk_dnz.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/shevchenkivska_zosh_2.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/shevchenkivska_zosh_2.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/shevchenkivska_zosh_1.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/shevchenkivska_zosh_1.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/furmanivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/trudivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/starotroyanivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/starotroyanivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/priozernenska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/primorska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/novoselivska_zagalnoosvitnya_shkola_i.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/mirnivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/liskivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/desantnenska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/dmitrivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/kiliyskiy_nvk_gimnaziya.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/kiliyskiy_nvk_gimnaziya.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/kiliyskiy_nvk_3_licey.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/kiliyskiy_nvk_3_licey.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/kiliyska_zosh_2.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/kiliyskiy_nvk_1_licey.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/kiliyskiy_nvk_1_licey.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/vilkivskiy_nvk_licey.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/vilkivskiy_nvk_licey.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_134/files/vilkivska_zosh_1.pdf


4. Комунальний заклад «Грабівський навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів– дошкільний навчальний заклад»  

Соколов К.К. доцент 
кафедри польових і 
овочевих культур

5. Комунальний заклад «Загнітківська загальноосвітня 
школаІ-ІІІ ступенів» 

6. Комунальний заклад «Івашківськийнавчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад » 

7. Комунальний заклад «Лабушненський навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад » 

Губич О.Ю. асистент 
кафедри захисту, генетики і 
селекції рослин

8. Комунальний заклад «Писарівський навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад»  

9. Комунальний заклад «Пиріжнянський навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад»  

10. Комунальний заклад «Сербівська загальноосвітня 
школаІ-ІІІ ступенів» 

Дрьомова Н.В. асистент 
кафедри садівництва, 
виноградарства, біології та 
хімії

11. Комунальний заклад «Шершенецька загальноосвітня 
школаІ-ІІІ ступенів»  

Лиманський район
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1.
Доброславський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія”

Анфьорова М.В. асистент 
кафедри внутрішніх хвороб 
тварин та клінічної 
діагностики

2. Чорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Панасюк О.П. ст.викладач 
кафедри геодезії та 
природокористування

3. Трояндівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
4. Кремидівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
5. Крижанівський навчально-виховний комплекс 

“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей – 
дошкільний навчальний заклад ”

6. Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів

Мовчан Т.В. доцент 
кафедри землеустрою та 

кадастру7. Першотравневий навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей” 

8. Курісовська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
9. Сербківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
10. Сичавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Осадчук П.І. доцент 

кафедри агроінженерії11. Фонтанський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія” 

12. Визирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Любашівський район
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-ліцей” смт Любашівка

Домущі Д.П. доцент 
кафедри агроінженерії

http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_137/files/vizirska_zosh_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_137/files/fontanskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_137/files/fontanskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_137/files/sichavska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_137/files/serbkivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_137/files/kurisovska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_137/files/pershotravneviy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_137/files/pershotravneviy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_137/files/oleksandrivska_zagalnoosvitnya_shkola_i_sh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_137/files/oleksandrivska_zagalnoosvitnya_shkola_i_sh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_137/files/krizhanivkiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_137/files/krizhanivkiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_137/files/krizhanivkiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_137/files/kremidivska_zosh_i_iii_st.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_137/files/troyandivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_137/files/chornomorska_zosh_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_137/files/dobroslavskiy_nvk_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_137/files/dobroslavskiy_nvk_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/shershenecka_zsh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/shershenecka_zsh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/serbivska_zsh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/serbivska_zsh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/pirizhnyanskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/pirizhnyanskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/pirizhnyanskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/pisarivskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/pisarivskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/pisarivskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/labushnenskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/labushnenskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/labushnenskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/ivashkivskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/ivashkivskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/ivashkivskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/zagnitkivska_zsh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/zagnitkivska_zsh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/grabivskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/grabivskiy_nvk.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_135/files/grabivskiy_nvk.pdf


2. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-гімназія” смт Любашівка

3. Зеленогірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
4. Бобрицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 
5. Бобрицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Орлова В.О. викладач 

кафедри економічної 
теорії і економіки 

підприємства

6. Боківський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» 

7. Гвоздавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
8. Олександрівськийнавчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дошкільний 
навчальний заклад» 

9. Кричунівськийнавчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дошкільний 
навчальний заклад» 

Кравчук А.О. доцент 
кафедри обліку і 
оподаткування

10. Покрівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок»

11. Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок” с.Познанка 
Перша

12.  Троїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
13. Ясенівськийнавчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дошкільний 
навчальний заклад» 

 Миколаївський район
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Миколаївський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –ДНЗ» Дяченко О.П. доцент кафедри 
обліку і оподаткування2. Антонюківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»

3. Левадівський НВК « ЗОШ І-ІІІ ст. –ДНЗ»
4. Стрюківська ЗОШ І-ІІІ ст. 
5. Скосарівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»
6. Ульяновський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Фоменко В.А. доцент кафедри 

геодезії та природокористування7. Шабельницький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 
8.

А-Іванівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 
Дяченко О.П. доцент кафедри 
обліку і оподаткування

9.
Олексіївський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 

Смоленська Л.І. ст.викладач 
кафедри землеустрою та кадастру

Овідіопольський район
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Великодолинська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 2 

Леонідова І.В. асистент кафедри геодезії 
та природокористування

2. Великодолинський навчально-
виховний комплекс "Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-гімназія" 

3. Великодолинський навчально-
виховний комплекс "Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - ліцей" 

https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15468
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15468
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15468
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15466
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15466
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15466
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15467
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15467


4. Дальницька загальноосвітня школа І - 
ІІІ ступенів 

5. Доброолександрівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Безалтична О.О. асистент кафедри 
технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва6. Йосипівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів 
7. Калаглійська загальноосвітня школа I-

III ступенів 
Смоленська Л.І. ст.викладач кафедри 
землеустрою та кадастру

8. Мар'янівська загальноосвітня школа І - 
ІІІ ступенів 

Безалтична О.О. асистент кафедри 
технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва

9. Миколаївська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів 

Москалюк І.В. доцент кафедри 
агроінженерії

10. Молодіжненська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

11. Надлиманська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів 

12. Новоградківська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів

Безалтична О.О. асистент кафедри 
технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва

13. Новодолинська загальноосвітня школа 
І - ІІІ ступенів

Найда А.В. доцент кафедри обліку і 
оподаткування

14. Овідіопольська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 2 

15. Овідіопольський навчально-виховний 
комплекс "ЗОШ I-III ступенів-гімназія 
"

16. Петродолинська загальноосвітня 
школа 
 І-ІІІ ступенів  

Безалтична О.О. асистент кафедри 
технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва

17. Прилиманська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів 

Найда А.В. доцент кафедри обліку і 
оподаткування

18. Роксоланівська загальноосвітня школа 
 І-ІІІ ступенів 

19. Таїровська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 

Щербаков В.Я. професор, завідувач 
кафедри польових і овочевих культур

20. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
с. Барабой 

Артемов В.О. доцент кафедри 
землеустрою та кадастру

Окнянський район
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Антонівський навчально-виховний комплекс 
(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад)

Уминський С.М. доцент 
кафедри агроінженерії

2. Гулянськийнавчально-виховний комплекс 
(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад)

https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15472
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15486
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15485
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15484
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15484
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15472
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15471
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15471
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15486
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15485
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15484
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15469
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15469
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15469
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15470
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15470
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15483
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15483
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15482
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15482
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15481
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15481
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15480
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15480
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15479
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15479
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15478
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15478
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15476
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15476
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15475
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15475
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15474
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15474
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15473
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/15473


3. Довжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
4. Окнянский навчально-виховний комплекс (гімназія – 

загальноосвітня школа)
5. Маяківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Топов А.Г. доцент кафедри 

економічної теорії і 
економіки підприємства

6. Ставрівський навчально –виховний комплекс 
(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад)

7. Ткаченківськийнавчально-виховний комплекс 
(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад)

8. Топалівстка загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
9. Чорнянськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Даниленко О.В. 

ст.викладач кафедри 
землеустрою та кадастру

10. Новосамарськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
11. Малаївський аграрний ліцей
Подільський район
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Борщівський навчально-виховний комплекс № 2 
"Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - 
заклад дошкільної освіти" Куяльницької сільської ради 

Ожован О.О. асистент 
кафедри землеустрою та 
кадастру

2. Бочманівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Куяльницької сільської ради 

3. Гидеримський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Куяльницької сільської ради 

Мартинова О.Б. доцент 
кафедри агроінженерії

4. Качурівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Куяльницької сільської ради 

5. Комунальний опорний навчальний заклад «Липецький 
навчально-виховний комплекс «Заклад загатної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної 
освіти» Куяльницької сільської ради 

6. Куяльницький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Куяльницької сільської ради 

Шевченко А.А. доцент 
кафедри економічної 
теорії і економіки 
підприємства

7. Малофонтанськиий навчально-виховний комплекс 
"Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - 
заклад дошкільної освіти" Куяльницької сільської ради 

8. Мардарівський навчально-виховний комплекс "Заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - заклад 
дошкільної освіти"

9. Новоселівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Куяльницької сільської ради 

Ренійський район
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Ренійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 
 

Голованова А.І. асистент 
кафедри нормальної і 

патологічної анатомії та 
патофізіології

2. Ренійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 
 

http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_145/files/zosh_3.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_145/files/zosh_3.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_145/files/zosh_1.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_145/files/zosh_1.pdf
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/14935
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/14935
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/14933
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/14933
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/14933
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/14932
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/14932
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/14932
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/14930
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/14930
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/14929
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/14929
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/14928
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/14928
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/14911
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/14911
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/14927
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/14927
https://od.isuo.org/ru/schools/view/id/14927


3. Ренійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 
 

Кривий М.Ф. асистент 
кафедри хірургії, акушерства 

та хвороб дрібних тварин4. Ренійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 
 

5. Ренійський навчально – виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей»   

6. Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Чорний В.А. доцент кафедри 
епізоотології та паразитології7. Лиманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

8. Орлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
9. Новосільський навчально – виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей»   
Горобей О.М. доцент 
кафедри ветеринарної 

гігієни, санітарії і експертизи10. Плавнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів   
11. Нагірнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

 
12. Котловинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

 
 
Роздільнянський район

№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Болгарська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів Михайлюк В.І. професор, 
завідувач кафедри 

землеустрою та кадастру
2. Бурдівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів 
3. Буцинівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів 
4. Виноградарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
5. Єгорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Турчак В.Ф. ст.викладач 

кафедри агроінженерії6. Єреміївський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — дошкільний 
навчальний заклад» 

7. Кам'янська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів 
8. Калантаївська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів 
9. Кошарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Радутна О.В. доцент 

кафедри економічної теорії 
і економіки підприємства

10. Кучурганська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
імені П.М. Каплуна 

11. Новоукраїнська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів 
12. Слобідський навчально- виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів — 
дошкільний навчальний заклад» 

13. Степанівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів Запша Г.М. професор, 
завідувач кафедри 
менеджменту

14. Степова загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів 
15. Щербанська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів 
16. Яковлівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів 
17. Лиманська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів № 1 Гнатьєва Т.М. доцент 

кафедри обліку і 
оподаткування

18. Лиманська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів № 2 
19. Роздільнянський навчально-виховний комплекс 

«школа- гімназія»  № 1 
20. Роздільнянська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів 

№ 2 
21. Роздільнянська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів 

№ 4 
Петров Л.М. доцент 
кафедри агроінженерії

http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/23__zosh_i_iii_st__4_m__rozdilna.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/23__zosh_i_iii_st__4_m__rozdilna.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/21_zosh_2_m_rozdilna.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/21_zosh_2_m_rozdilna.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/20__nvk_1_m_rozdilna_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/20__nvk_1_m_rozdilna_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/19_smt_limanske_2.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/18__limanske_1_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/17__s_yakovlivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/16__scherbanka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/15__s_stepove.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/14_stepanivka_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/13__slobidskiy_nvk_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/13__slobidskiy_nvk_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/13__slobidskiy_nvk_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/11__novoukrainka_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/10__kuchurgani_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/10__kuchurgani_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/9__koshari.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/8_kalantaivka_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/7_kam_yanka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/6_eremiivka_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/6_eremiivka_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/6_eremiivka_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/5_egorivka_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/4_vinogradarska_zoshi_iiist.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/3_s_bucinivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/2__s_burdivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/1__s_bolgarka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_145/files/kotlovinska_zagalnoosvitnya_shkola_i.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_145/files/nagirnyanska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_145/files/plavninska_zagalnoosvitnya_shkola_i.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_145/files/novosilskiy_nvk_1_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_145/files/novosilskiy_nvk_1_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_145/files/orlivska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_145/files/limanska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_145/files/dolinska_zosh.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_145/files/nvk_reni.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_145/files/nvk_reni.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_145/files/zosh_5.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_145/files/zosh_5.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_145/files/zosh_4.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_145/files/zosh_4.pdf


22. Роздільнянська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів 
№ 3 

Савранський район 
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Савранська загальноосвітня школа I-III ступенів Конєв С.В. асистент 
кафедри агроінженерії2. Осичківська загальноосвітня школа I-III ступенів 

3. Концебівська загальноосвітня школаI-IIIступенів 
4. Бакшанський навчально-виховний комплекс

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад»

Попович В.В. професор 
кафедри менеджменту

5. Дубинівський навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад»

6. Полянецький навчально-виховний комплекс 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад»

Саратський район
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Введенський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад (дитячий садок)» 

Хамід К.О. асистент 
кафедри технології 
виробництва і переробки 
продукції тваринництва2. Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

3. Зорянський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» 

4. Кривобалківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 

Сусол Р.Л. професор, 
завідувач кафедри 

технології виробництва і 
переробки продукції 

тваринництва

5. Кулевчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
6. Миколаївсько-Новоросійська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 
7. Мирнопільськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Пушкар Т.Д. доцент 

кафедри технології 
виробництва і переробки 
продукції тваринництва

8. Михайлівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад (ясла садок)» 

9. Надеждинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
10. Новоселівський навчально-виховний 

комплекс«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-
ліцей» 

Кірович Н.О. доцент 
кафедри технології 

виробництва і переробки 
продукції тваринництва11. Петропавлівський навчально-виховний 

комплекс«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-
дошкільний навчальний заклад (ясла садок)» 

12. Плахтіївська загальноосвітня школа № 3 І-ІІІ 
ступенів 

13. Плахтіївський навчально-виховний 
комплекс«Загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів-
гімназія» 

Косенко С.Ю. доцент 
кафедри технології 

виробництва і переробки 

http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/plahtiivskiy_nvk_2.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/plahtiivskiy_nvk_2.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/plahtiivskiy_nvk_2.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/plahtiivka_3.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/plahtiivka_3.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/petropavlivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/petropavlivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/petropavlivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/novoselivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/novoselivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/novoselivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/nadezhda.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/mihaylivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/mihaylivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/mihaylivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/mirnopillya.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/m__novorosiyska.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/m__novorosiyska.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/kulevcha.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/kriva_balka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/kriva_balka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/zorya.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/zorya.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/dolinka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/vvedenka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/vvedenka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/vvedenka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/22__rozdilnyanska_zosh_3_.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_146/files/22__rozdilnyanska_zosh_3_.pdf


продукції тваринництва14. Розівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
15. Ройлянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
16. Саратський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» 
Ясько В.М. доцент 
кафедри технології 

виробництва і переробки 
продукції тваринництва

17. Світлодолинська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 

18. Сергіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
19. Старосільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Рудь В.О. доцент кафедри 

технології виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

20.
Успенівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

21. Фараонівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів (ясла садок)» 

Хамід К.О. асистент 
кафедри технології 
виробництва і переробки 
продукції тваринництва

22.
Ярославська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Тарутинський район
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Березинський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» 

Латюк Г.І. доцент 
кафедри польових і 
овочевих культур

2. Бородінський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад»  

3. Навчально – виховний комплекс загальноосвітня школа І 
– ІІІ ступенів – дошкільний заклад смт. Серпневе 

4. Тарутинський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – ліцей - 
дошкільний заклад» 

Пожарицький О.П. 
доцент кафедри 

садівництва, 
виноградарства, 
біології та хімії

5. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І 
– ІІІ ступенів – дошкільний заклад» с. Олександрівка 

6. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І 
– ІІІ ступенів – дошкільний заклад» с. Богданівка 

7. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І 
– ІІІ ступенів – дошкільний заклад» с. Виноградівка

Попова Л.М. доцент 
кафедри польових і 
овочевих культур8. Навчально – виховний комплекс загальноосвітня школа І 

– ІІІ ступенів – дошкільний заклад села Вільне
9. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І 

– ІІІ ступенів – дошкільний заклад» с. Весела Долина 

10. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І 
– ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» с. 
Євгенівка

Бондар Л.П. доцент 
кафедри садівництва, 

виноградарства, 
біології та хімії11. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І 

– ІІІ ступенів – дошкільний заклад» с. Лісне
12. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І 

– ІІІ ступенів – дошкільний заклад» с. Надрічне
13. Миколаївський навчально-виховний комплекс Когут І.М. доцент 

http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/yaroslavka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/faraonivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/faraonivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/uspenivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/starosillya.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/sergiivka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/svitlodolinske.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/svitlodolinske.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/sarata.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/sarata.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/roylyanka.pdf
http://odessaedu.net/uploads/editor/9293/560403/sitepage_149/files/rozivka.pdf


«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» 

кафедри польових і 
овочевих культур

14. Петрівський Перший навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад " 

15. Петрівський Другий навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» 

Пєсарогло О.Г. 
доцент кафедри 
садівництва, 
виноградарства, 
біології та хімії

16. Підгірненський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» 

17. Рівненський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад" 

 Татарбунарський район
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Комунальний заклад «Базар’янська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» 

Козуб Н.М. 
доцент кафедри 
менеджменту2. Комунальний заклад «Баштанівський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад» 

3. Комунальний заклад «Борисівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» 

4. Комунальний заклад «Білоліська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» 

5. Комунальний заклад «Глибоківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» 

Смирнова Н.В. 
доцент кафедри 
менеджменту6. Комунальний заклад «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» 
7. Комунальний заклад «Трапівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» 
8. Комунальний заклад «Татарбунарський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» 
9. Комунальний заклад «Татарбунарська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №1 ім.В.З.Тура» 
Колмогорова 

І.В. доцент 
кафедри 

менеджменту
10. Комунальний заклад «Струмківський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад» Татарбунарського району 

11. Комунальний заклад «Рибальський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад» 

12. Комунальний заклад «Приморська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» 

13. Комунальний заклад «Жовтоярська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» 

Мельничук 
О.І. доцент 
кафедри 
менеджменту

14. Комунальний заклад «Вишнівський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад» Татарбунарського району 

15. Комунальний заклад «Нерушайська загальноосвітня школа І-ІІІ 
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ступенів» 
16. Комунальний заклад «Дивізійська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» 
Єлізаров С.П. 

асистент 
кафедри 

агроінженерії
17. Комунальний заклад «Лиманський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад» 

Ширяївський район
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Навчально-виховний комплекс «Олімп» 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» 
смт. Ширяєве

Дідур Г.І. доцент кафедри 
менеджменту

2. Петровірівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» 

3. Осинівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» 

4.  Миколаївський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» 

5. Чогодарівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» 

Казанжи А.В. асистент 
кафедри менеджменту

6. Катерино-Платонівський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» 

7. Олександрівський навчально-виховний 
комплекс«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» 

8. Преображенський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» 

9. Маркевичевський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» 

Савчук Ю.О. асистент 
садівництва, 

виноградарства, біології та 
хімії10. Старомаяківський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» 

11. Макарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
12. Бранкованівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 
Янак О.М. асистент 
кафедри нормальної і 

патологічної анатомії та 
патофізіології

13. Мар’янівськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
14. Армашівськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
15. Вікторівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хімич М.С. доцент 

кафедри ветеринарної 
гігієни, санітарії і 

експертизи

16. Саханська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
17. Новоєлизаветівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 
18. Чорнокутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
 



м. Теплодар
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1.
Теплодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Теплодарської міської ради Одеської області

Заболотна В.П. асистент 
кафедри нормальної і 
патологічної анатомії та 
патофізіології

м. Чорноморськ
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Чорноморська гімназія №1 Чорноморської міської 
ради Одеської області

Заболотна В.П. асистент 
кафедри нормальної і 
патологічної анатомії та 
патофізіології

2. Чорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 Чорноморської міської ради Одеської області

3. Чорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 2 Чорноморської міської ради Одеської області

Гєрдєва А.О. асистент 
кафедри хірургії, 

акушерства та хвороб 
дрібних тварин

4. Чорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№3 Чорноморської міської ради Одеської області

5. Чорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 4 Чорноморської міської ради Одеської області

6. Чорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№6 Чорноморської міської ради Одеської області

Попова І.М. асистент 
кафедри епізоотології та 

паразитології7. Чорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 7 Чорноморської міської ради Одеської області

8. Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Чорноморської міської ради

Пивоварова І.В. асистент 
кафедри епізоотології та 

паразитології9. Малодолинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Чорноморської міської ради Одеської області

10. Чорноморська вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ 
ступенів Чорноморської міської ради Одеської 
області

м. Южне
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Комунальний заклад "Южненська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №1 Южненської міської ради 
Одеської області"

Розум Є.Ю. доцент 
кафедри хірургії, 

акушерства та хвороб 
дрібних тварин2. Комунальний заклад "Южненський навчально-

виховний комплекс (загальноосвітня спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 2 - центр позашкільної освіти 
- професійно-технічне училище) Южненської міської 
ради Одеської області"

3. Комунальний заклад"Южненська Авторська 
М.П.Гузика експериментальна спеціалізована 
загальноосвітня школа-комплекс І-ІІІ ступенів 
Южненської міської ради Одеської області"
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м. Білгород-Дністровський
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 м. 
 Білгорода-Дністровського 

Півень О.Т. асистент 
кафедри ветеринарної 

гігієни, санітарії і 
експертизи

2. Білгород-Дністровська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3  

3. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 м. 
Білгорода-Дністровського  

4. Білгород-Дністровська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №5 

5. Загальноосвітня школа I-III ступенів № 6 
м. Білгорода-Дністровського  

Лизогуб Л.Ю. асистент 
кафедри ветеринарної 

гігієни, санітарії і 
експертизи

6. Сергіївська загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 
м. Білгорода-Дністровського 

7. Затоківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9
8. Білгород-Дністровська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №11 
9. Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія" 
м. Білгорода-Дністровського 

Макаревич Т.В. доцент 
кафедри внутрішніх хвороб 

тварин та клінічної 
діагностики10. Білгород-Дністровський районний ліцей 

11. Комунальний заклад "Білгород-Дністровський 
дитячий будинок змішаного типу для дітей 
дошкільного та шкільного віку" 

м. Ізмаїл
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1. Загальноосвітній політехнічний ліцей ІІ-ІІІ ступенів 
м. Ізмаїл Одеської області

Франчук Л.О. асистент 
кафедри внутрішніх хвороб 

тварин та клінічної 
діагностики

2. Загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів міста 
Ізмаїл

3. Загальноосвітня школа № 3 І-ІІІ ступенів міста 
Ізмаїл

4. Загальноосвітня школа № 4 І-ІІІ ступенів міста 
Ізмаїл

Сербін М.Ф. асистент 
кафедри внутрішніх хвороб 

тварин та клінічної 
діагностики

5. Загальноосвітня школа № 6 І-ІІІ ступенів міста 
Ізмаїл

6. Загальноосвітня школа № 7 І-ІІІ ступенів міста 
Ізмаїл

7. Загальноосвітня школа № 8 І-ІІІ ступенів міста 
Ізмаїл

Анфьорова М.В. асистент 
кафедри внутрішніх хвороб 
тварин та клінічної 
діагностики

8. Загальноосвітня школа № 9 І-ІІІ ступенів міста 
Ізмаїл

9.
Загальноосвітня школа № 10 І-ІІІ ступенів міста 
Ізмаїл

Мажиловська К.Р. 
асистент кафедри генетики, 
розведення та годівлі с.-г. 
тварин
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10.
Загальноосвітня школа № 11 І-ІІІ ступенів міста 
Ізмаїл

Леонідова І.В. асистент 
кафедри геодезії та 
природокористування

11.
Загальноосвітня школа № 14 І-ІІІ ступенів міста 
Ізмаїл

Даниленко О.В. 
ст.викладач кафедри 
землеустрою та кадастру

12. Спеціалізована загальноосвітня школа № 16 І-ІІІ 
ступенів з поглибленим вивченням німецької мови 
міста Ізмаїл.

Осадчук П.І. доцент 
кафедри агроінженерії

13. Спеціалізована загальноосвітня школа № 1 
ім. О.В.Суворова І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням англійської мови міста Ізмаїл

Москалюк І.В. доцент 
кафедри агроінженерії

м. Подільськ
№ 
п/
п

Заклад освіти Викладач

1.
Вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ 
ступенів м. Подільська 

Петренко О.П. доцент кафедри 
економічної теорії і економіки 

підприємства
2. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 

м. Подільська 
Мельничук О.І. доцент кафедри 
менеджменту

3. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 
м. Подільська 

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

4. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 
м. Подільська 

5. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 
м. Подільська  

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

6. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 
м. Подільська 

7. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 
м. Подільська 

Гнатьєва Т.М. доцент кафедри 
обліку і оподаткування

8. Навчально– виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І ступеня– гімназія» 
м. Подільська 

Щербаков В.Я. професор, 
завідувач кафедри польових і 
овочевих культур

9. Навчально– виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
ліцей» м. Подільська 

Агєєва О.В. доцент кафедри 
захисту, генетики і селекції рослин

Підготувала:
Начальник відділу доуніверситетської підготовки 
та підвищення кваліфікації фахівців

______________ Соловйова Л.А.
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