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Кочерга Любов Михайлівна – директор ДВНЗ «Одеський 

коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу». 

Народилася 02 січня 1954 р. на Галичині (Дрогобицька область (нині 

– Львівська). У 1971 р. закінчила Черняхівську середню школу 

Ніжинського району Чернігівської області з золотою медаллю. Має 

вищу освіту, у 1976 р. закінчила Донецький інститут радянської 

торгівлі з дипломом з відзнакою та отримала кваліфікацію "інженер-

технолог громадського харчування". Свою трудову діяльність 

розпочала на Херсонщині з 1976 р.  

У коледжі працює з 1980 р.: спочатку викладачем, потім 

методистом заочного відділення, а з 1985 р. по жовтень 2015 р. 

займала посаду заступника директора з навчальної роботи. Має 37 

років педагогічного стажу роботи. Є викладачем вищої категорії  та 

має педагогічне  звання «викладач-методист».  

За її участю у коледжі було відкрито 6 нових спеціальностей.  

Любов Михайлівна була членом робочої групи з розробки 

складових галузевого стандарту вищої освіти. За дорученнями 

Міністерства освіти і науки України неодноразово брала участь у 

роботі експертних комісій з проведення ліцензування та акредитацій 

відповідних спеціальностей вузів І рівня акредитації в містах 

Миколаїв, Черкаси, Харків, Івано-Франківськ, Хмельницький.  

У трудовій діяльності завжди вирізнялася своїми досягненнями 

і творчою ініціативою, за що неодноразово нагороджувалася 

Почесними грамотами Департаменту освіти і науки Одеської обласної 

державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України, 

Одеської обласної державної адміністрації, у 1998 р. була 

нагороджена Почесним знаком «Відмінник освіти України». 

Любов Михайлівна займає активну громадську позицію. З її 

підтримки в коледжі проводяться благодійні заходи та акції, 

присвячені допомозі дітям з дитячих будинків міста Одеси та 

Одеської області, хворим на цукровий діабет та донорству.  

  



 

Опис навчального закладу 

ДВНЗ "Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу" - вищий навчальний заклад І рівня 

акредитації загальнодержавної форми власності, перебуває у підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України. 

Коледж створено у 1992 році шляхом об'єднання Одеського комерційного технікуму (колишнього Одеського технікуму 

радянської торгівлі) та Одеського технікуму громадського харчування у єдиний навчальний заклад  "Одеський технікум 

торгівлі та громадського харчування". У 2008р. технікум перейменовано у Державний вищий навчальний заклад 

"Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу".  

Освітню діяльність коледж здійснює на підставі Витягу ВО №00696-069601 з Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти за 8 спеціальностями 

підготовки фахівців освітньо -кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст", а саме: 

071 Облік і оподаткування ( Бухгалтерський облік) ; 

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Товарознавство та комерційна діяльність ); 

181  Харчові технології  (Виробництво харчової продукції );  

081 Право (Правознавство);  

241 Готельно-ресторанна справа (Ресторанне обслуговування );  

241  Готельно-ресторанна справа (Готельне обслуговування);  

242 Туризм (Туристичне обслуговування);  

072  Фінанси, банківська справа та страхування (Оціночна діяльність).  

Контингент студентів коледжу за денною та заочною формами навчання – 1219 осіб. 

Освітній процес забезпечує 80 викладачів, у тому числі 62 штатних, з них викладачі вищої категорії – 35 осіб (49%) 

, 4 особи мають педагогічне звання "викладач-методист", 6 викладачів – "старший викладач", 3  - вчений ступень 

кандидата наук.  

Коледж розташований у чотирьох будівлях. Загальна навчальна площа становить 9304 м2.   

Для виконання навчальних планів з  усіх спеціальностей коледж має 34 навчальні аудиторії, в яких обладнано 

необхідні навчальні кабінети та спеціалізовану кухню-лабораторію. 

У коледжі функціонує  навчальний готель,  навчальний ресторан-бар, навчально-туристична фірма. 

5 комп'ютерних кабінетів коледжу оснащено сучасною комп’ютерною технікою, 9 кабінетів укомплектовано 

мультимедійними проекторами, у кабінеті інформатики та комп’ютерної техніки встановлено інтерактивну дошку з 

мультимедійним проектором. Усі комп’ютерні кабінети, читальні зали бібліотеки  підключено до мережі Інтернет, на 

території коледжу організовано Wі - Fi зони. Джерелами інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу є 

бібліотека та електроні засоби інформації. Загальний бібліотечний фонд складає майже 80000 примірників навчальної 

літератури та періодичних видань.  

В освітньому процесі коледжу використовується понад 20 комп'ютерних програм. 

Коледж має гуртожиток на 250 місць. 

 На базі коледжу функціонує український молодіжний театр, літературно-драматична студія, працює літературна 

вітальня, проводяться культурно-масові заходи.  

 Усі спеціальності забезпечені сучасними базами практики. 

 У коледжі створено банк потенційних роботодавців, який допомагає працевлаштуватися багатьом випускникам. 

Значна частина випускників коледжу продовжує навчання у п’яти провідних вузах ІVрівня акредитації м.Одеси, з якими 

коледж має договори про співпрацю. 

 Активну участь в організації освітнього процесу та дозвілля студентів беруть органи студентського самоврядування. 

  



 

Фото навчального закладу 

 

 

 
Практичне заняття в бенкетній залі 

 



 

 
Навчальний готельний номер 



 

Навчальна туристична фірма 

 



 
 

 
Кабінет інформатики та комп'ютерної техніки  

 

 

 

 
Кухня-лабораторія 
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Електронна адреса: http://okepgrb.ucoz.ua/ 

 

 

 
 

 


