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ентр довузівської підготовки молоді (ЦДПМ)

створено в 2008 р. на базі факультету довузівської

підготовки молоді.

До вступу в університет молодь готувалася ще в

довоєнні роки, коли у складі ОІІВТу працював

робітфак із філіями у Києві, Ростові�на�Дону, Дніпропет�

ровську, Херсоні та Новоросійську. У післявоєнні роки в

ОІІМФі діяли вечірні підготовчі курси, слухачами яких

була переважно робітнича молодь із повною середньою

освітою. У 1969 р. на додачу до підготовчих курсів було

створено підготовче відділення (ПВ) із денною і заочною

формами навчання. Його слухачами були військовослуж�

бовці, особи з повною середньою освітою та зі стажем

роботи не менше двох років. Слухачі денної форми

навчання отримували стипендію із коштів підприємств

чи держбюджету, немісцевим надавалися місця в гурто�

житку. Більшість випускників ПВ достроково поза

конкурсом зараховували на перший курс. 

Першим завідувачем підготовчого відділення був

доцент О. П. Кучумов, згодом — старший викладач

І. М. Недоступ, а протягом 1974–1991 рр. відділення

очолював старший викладач М. С. Сторожук. 

У 1991 р. на базі ПКіПВ утворено факультет довузів�

ської підготовки молоді (ФДПМ). Його першим деканом

був доцент В. Б. Коваленко. З його ініціативи факультет

організував фізико�математичні класи з денною і денно�

заочною формами навчання, було укладено угоди з 40 се�

редніми навчальними закладами Одеси та області. Водно�

час працювали фізико�математичні класи в Іллічівську,

Білгороді�Дністровському, Южному й Ізмаїлі. 

Упродовж 2000–2006 рр. ФДПМ очолював доцент

ОНМУ М. С. Сторожук, який працює в університеті з 1956 р.

на кафедрі вищої і прикладної математики. Він — почес�

ний працівник морського флоту СРСР, нагороджений

знаком «За відмінні успіхи у роботі вищої школи СРСР» і

медалями Великої Вітчизняної війни. З 2006 р. на ФДПМ

функціонувала кафедра загальнонаукових дисциплін на

чолі з к. ф�м. н. С. Б. Сиваш. На кафедрі працювали

доценти Д. М. Дойков, Б. В. Пучков, М. С. Сторожук,

Л. О. Новокрещенова, старші викладачі Н. А. Мазур,

Є. І. Семіренко, асистенти Г. М. Акопян, Т. Г. Копєйкіна,

С. Ю. Соколовський, О. В. Ковальов, В. М. Максименюк,

С. А. Стрецкул. Члени кафедри вели активну наукову та

науково�методичну роботу, підготували чимало методич�

них розробок для слухачів ФДПМ. 

У 2006–2008 рр. факультет очолював д. ф.�м. н., проф.

І. Л. Андронов. За рекомендацією МОН України в 2008 р.

факультет було перейменовано у Центр довузівської

підготовки молоді (ЦДПМ), а його завідувачем став

доц. М. С. Сторожук. З вересня 2009 р. центр очолює

доц. Б. В. Пучков.

ЦДПМ надає суттєву допомогу у підготовці до вступу в

ОНМУ та інші виші України співвітчизникам за кордоном.

Зокрема таку допомогу отримують громадяни України в

ПМР. Сьогодні в ЦДПМ працюють десять груп ФМК,

12 груп підготовчих курсів і три групи підготовчих курсів

для іноземних громадян. Роботу у двох ФМК при гімназії

№ 3 ім. І. П. Котляревського (м. Бендери) проводять до�

цент Б. В. Пучков і викладач Т. Г. Копєйкіна, у двох ФМК

при Южненській СШ № 1 — доцент Д. М. Дойков і приват�

доцент Н. А. Мазур. До роботи на підготовчих курсах залу�

чені, крім згаданих осіб, доценти С. О. Кирилов, М. І. Ми�

хайлуца, старші викладачі А. П. Чухрій, І. А. Тузова,

В. М. Тюлєнєв, викладачі З. І. Гусєва, Т. О. Коробко,

О. П. Гогуленко, М. І. Мирошниченко, О. С. Дзинглюк,

Н. Д. Сігіденко, В. В. Левченко. Понад 25 років працює

методистом О. Г. Бойко, секретар І. П. Чернишова.

Підготовчі курси ОНМУ користуються великою

популярністю в Одесі й за її межами завдяки високому

рівню навчальної роботи. Свідченням цього є той факт,

що на курси йдуть молоді люди, які з самого початку

збираються вступати до ОНМУ.
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