
РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 08.02.2023 

Протокол № 4 

Щодо питання «Про результати співпраці із вітчизняними та 

зарубіжними закладами освіти щодо організації та реалізації освітнього 

процесу на освітніх програмах факультетів (вітчизняна та міжнародна 

академічна мобільність здобувачів та викладачів, впровадження сучасних 

вітчизняних та зарубіжних наукових здобутків під час навчання та 

викладання, реалізація спільних проєктів тощо)» 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію директора Центру міжнародної освіти Ірини СІКОРСЬКОЇ «Про 

результати співпраці із вітчизняними та зарубіжними закладами освіти щодо 

організації та реалізації освітнього процесу на освітніх програмах факультетів 

(вітчизняна та міжнародна академічна мобільність здобувачів та викладачів, 

впровадження сучасних вітчизняних та зарубіжних наукових здобутків під час 

навчання та викладання, реалізація спільних проєктів тощо)» взяти до відома, 

обговорити звіт на засіданнях кафедр, рад з якості вищої освіти факультетів, 

навчально-наукового інституту управління. 

Відповідальні: декани факультетів Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, Вікторія ЛИСАК,  Світлана 

БЕЗЧОТНІКОВА, Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, Ганна ТРИФОНОВА, директор 

ННІУ Денис ТАРАСЕНКО, завідувачі кафедр. 

Термін: лютий 2023 року 

2. На вчених радах факультетів та ННІУ проаналізувати стан забезпечення виконання 

стратегічного пріоритету  «Інтернаціоналізація та міжнародне співробітництво» 

(Стратегічна ціль «Забезпечення якісної і стабільної  реалізації міжнародних 

програм»), у частині покращення кількісних та якісних показників міжнародної 

проєктної роботи, розширення переліку проєктних та грантових заявок із 

диверсифікованими джерелами фінансування . Надати результати аналізу до Центру 

міжнародної освіти. 

Відповідальні: директор Центру міжнародної освіти Ірина СІКОРСЬКА, декани 

факультетів Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, Вікторія ЛИСАК,  Світлана БЕЗЧОТНІКОВА, Леніна 

ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, Ганна ТРИФОНОВА, директор ННІУ Денис 

ТАРАСЕНКО, завідувачі кафедр. 

Термін: розгляд на вчених радах факультетів та ННІУ – травень 2023 року, подання до 

Центру міжнародної освіти – до 15.06.2023 

3. Вдосконалювати форми та інструменти міжнародного співробітництва 

університету: 

3.1. Проводити зустрічі з представниками факультетів та кафедр з метою надання 

актуальної інформації щодо наявних угод МДУ про співробітництво з іноземними 

освітніми та науковими установами з метою максимального використання переваг 

міжнародної співпраці в сфері викладацької та дослідницької діяльності.  

Відповідальні: директор центру міжнародної освіти Ірина СІКОРСЬКА 

Термін: один раз на 3 місяці  

3.2. Надавати інформаційну та методичну підтримку ННІУ, факультетам, кафедрам 

при підготовці та проведенні публічних заходів із міжнародною участю (конференцій, 

семінарів тощо). 

Відповідальні: директор центру міжнародної освіти Ірина СІКОРСЬКА 

Термін: протягом 2023 року 

4. З метою забезпечення досягнення цільових показників університету збільшити на 

2%  (від рівня 2022 року) кількість науково-педагогічних працівників від загальної 

чисельності НПП факультету/ННІУ та на 1% (від рівня 2022 року) кількість 

здобувачів вищої освіти від загальної чисельності здобувачів вищої освіти 



факультету/ННІУ, які беруть участь у програмах академічних обмінів, міжнародних 

проєктах, стипендіальних програмах і конкурсах, індивідуальних грантових 

проєктах, стажуваннях, освітніх подорожах тощо. 

Відповідальні: директор центру міжнародної освіти Ірина СІКОРСЬКА, декани факультетів 

Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, Вікторія ЛИСАК,  Світлана БЕЗЧОТНІКОВА, Леніна 

ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, Ганна ТРИФОНОВА, директор ННІУ Денис 

ТАРАСЕНКО, завідувачі кафедр. 

Термін: до 01 серпня 2023 року 

5. Поширити практики залучення до освітнього процесу МДУ іноземних вчених, 

фахівців-практиків для викладання окремих освітніх компонентів (модулів, тем), 

проведення семінарів, вебінарів, майстер-класів тощо.  

Відповідальні: директор центру міжнародної освіти Ірина СІКОРСЬКА, декани факультетів 

Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, Вікторія ЛИСАК,  Світлана БЕЗЧОТНІКОВА, Леніна 

ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, Ганна ТРИФОНОВА, директор ННІУ Денис 

ТАРАСЕНКО, завідувачі кафедр. 

Термін: протягом 2023 року 

 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 08.02.2023 

Протокол № 4 

Щодо питання «Про вдосконалення мовної компетентності учасників 

освітнього процесу у 2022-2023 н.р.» 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію директора Центру міжнародної освіти Ірини СІКОРСЬКОЇ «Про 

вдосконалення мовної компетентності учасників освітнього процесу у 2022-2023 

н.р. взяти до відома, обговорити звіт на засіданнях кафедр, рад з якості вищої освіти 

факультетів, навчально-наукового інституту управління. 

Відповідальні: декани факультетів Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, Вікторія ЛИСАК,  Світлана 

БЕЗЧОТНІКОВА, Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, Ганна ТРИФОНОВА, директор 

ННІУ Денис ТАРАСЕНКО, завідувачі кафедр. 

Термін: лютий 2023 року 

2. З метою реалізації завдань Стратегічного плану розвитку МДУ на період 2021-2025 

рр. та Концепції розвитку англійської мови в МДУ розробити Положення про 

організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою включно з 

механізмами заохочення науково-педагогічних працівників щодо викладання 

дисциплін циклу професійної підготовки англійською мовою.  

Відповідальні: директор центру міжнародної освіти Ірина СІКОРСЬКА,  начальник відділу 

по роботі з іноземними студентами Центру міжнародної освіти Лідія ШЕВЧЕНКО, 

начальник НМВ Марія ЗІМІНА 

Термін виконання: до 01.05.2023 

3. З метою дотримання вимог Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (в т.ч. Критеріїв оцінювання якості 

освітньої програми), реалізації завдань Стратегічного плану розвитку МДУ на 2021-

2025 рр., досягнення КПІ ректора, проректорів, деканів факультетів та завідувачів 

кафедрами забезпечити викладання на кожній ОП навчальних дисциплін (окремих 

тем, змістових модулів) англійською мовою в обсязі не менше 1 % від загальної 

кількості годин за ОП: 

для першого (бакалаврського) рівня ВО – не менше 72 годин 

для другого ( магістерського) рівня ВО – не менше 27 годин 

для третього (освітньо-наукового) рівня ВО – не менше 14 годин 

Відповідальні: директор центру міжнародної освіти Ірина СІКОРСЬКА, декани факультетів 

Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, Вікторія ЛИСАК,  Світлана БЕЗЧОТНІКОВА, Леніна 



ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, Ганна ТРИФОНОВА, директор ННІУ Денис 

ТАРАСЕНКО, завідувачі кафедр, гаранти ОП. 

Термін виконання: протягом 2023-2024 н.р.  
 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 08.02.2023 

Протокол № 4 

Щодо питання «Про забезпечення академічної доброчесності в МДУ» 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

1. Інформацію про забезпечення академічної доброчесності в МДУ взяти до відома.  

2. Забезпечити ознайомлення та підписання Декларацій про дотримання академічної 

доброчесності здобувачами вищої освіти МДУ за допомогою сервісів Office 365.  

Відповідальні: декани факультетів Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, Вікторія ЛИСАК, 

Світлана БЕЗЧОТНІКОВА, Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, Ганна 

ТРИФОНОВА, директор ННІУ Денис ТАРАСЕНКО, начальник відділу технічних 

засобів навчання Андрій ЧУРАЄВ, начальник НМВ Марія ЗІМІНА, завідувачі 

кафедр, куратори академічних груп. 

Термін: з 20.02.2023 до 01.04.2023  

3. Забезпечити ознайомлення та підписання Декларацій про дотримання академічної 

доброчесності науково-педагогічними працівниками МДУ за допомогою сервісів 

Office 365.  

Відповідальні: декани факультетів Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, Вікторія ЛИСАК,  

Світлана БЕЗЧОТНІКОВА, Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, Ганна 

ТРИФОНОВА, директор ННІУ Денис ТАРАСЕНКО, начальник відділу технічних 

засобів навчання Андрій ЧУРАЄВ, начальник НМВ Марія ЗІМІНА, завідувачі 

кафедр, куратори академічних груп. 

Термін: з 20.02.2023 до 01.04.2023  

4. Продовжувати ознайомлення здобувачів з безкоштовними сервісами, що 

забезпечують перевірку робіт на плагіат.  

Відповідальні: гаранти освітніх програм, куратори академічних груп 

Термін: протягом 2023 року 

5. Провести навчання з розміщення наукових, навчально-методичних видань науково-

педагогічних працівників кафедр, кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти у 

репозитарії МДУ. 

Відповідальні: начальник відділу технічних засобів навчання Андрій ЧУРАЄВ  

Термін: до 29.04.2023 
 

 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 08.02.2023 

Протокол № 4 

Щодо питання «Про поширення корпоративної культури МДУ та моніторинг 

активності факультетів у соцмережах (наявність сторінок у соцмережах, 

проведення та висвітлення кафедральних, факультетських та 

міжфакультетських заходів тощо)» 

 

УХВАЛИЛИ:  



1. Інформацію начальника відділу інформації та зв’язків з громадськістю МДУ 

Оксани ДЕРЕВ’ЯНКО «Про поширення корпоративної культури МДУ та моніторинг 

активності факультетів у соцмережах (наявність сторінок у соцмережах, проведення та 

висвітлення кафедральних, факультетських та міжфакультетських заходів тощо)» взяти до 

відома. 

2. Для поширення корпоративної культури та реалізації Брендингової стратегії МДУ: 

2.1.Створити сторінки факультетів і кафедр, які не представлені у соціальній мережі  

Facebook: економіко-правовий факультет, історичний факультет, кафедра романо-

германської філології. 

Відповідальні: декани факультетів Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, Вікторія ЛИСАК, Ганна 

ТРИФОНОВА, в.о. завідувача кафедри романо-германської філології Юлія КАЖАН. 

Термін: лютий 2023 

2.2. Надати зображення для візуального оформлення сторінок у соціальній мережі 

Facebook для факультетів та інституту. 

Відповідальні: начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю Оксана 

ДЕРЕВ’ЯНКО. 

Термін: лютий 2023 

2.3. Видалити не актуальні сторінки кафедр у соціальній мережі Facebook. 

Відповідальні: декани факультетів Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, Світлана 

БЕЗЧОТНІКОВА, Вікторія ЛИСАК, завідувачі кафедр Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО, 

Максим БУЛИК, Ірина МЕЛЬНИЧУК. 

Термін: лютий 2023  

2.4. Змінити найменування існуючих сторінок кафедр або створити нові відповідно 

до офіційних назв у соціальній мережі Facebook. 

Відповідальні: декани факультетів Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, Світлана 

БЕЗЧОТНІКОВА, Вікторія ЛИСАК, Ганна ТРИФОНОВА,  завідувачі кафедр В’ячеслав 

КУДЛАЙ, Євген ЧЕРНИХ, Юлія САБАДАШ, Володимир РОМАНЦОВ, Володимир 

ОМЕЛЬЧЕНКО, Олена ПЕДЧЕНКО. 

Термін: лютий 2023 

2.5. Створити сторінки факультетів і кафедр, які не представлені у соціальній мережі 

Instagram для діалогу з майбутніми абітурієнтами. 

Відповідальні: декани факультетів, ННІУ Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, Світлана 

БЕЗЧОТНІКОВА, Вікторія ЛИСАК, Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, Денис 

ТАРАСЕНКО, завідувачі кафедр Євген ЧЕРНИХ, Ольга БЕЗЗУБЧЕНКО, Христина 

МІТЮШКІНА, Олена КАЛІНІНА, Ганна МАРТИНЮК, Ірина МЕЛЬНИЧУК, Максим 

БУЛИК, Оксана ГОЛЮК, Олена СТУЛІКА, Юлія ДЕМИДОВА, Ганна ЧЕЧЕЛЬ, Анжеліка 

БАЛАБАНИЦЬ, Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО. 

Термін: постійно. 

2.6. Не змінювати візуальне оформлення сторінок у соціальних мережах без 

погодження із відділом інформації та зв’язків з громадськістю. 

Відповідальні: декани факультетів, ННІУ Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, Світлана 

БЕЗЧОТНІКОВА, Вікторія ЛИСАК, Ганна ТРИФОНОВА, Леніна ЗАДОРОЖНА-

КНЯГНИЦЬКА, директор ННІУ Денис ТАРАСЕНКО, завідувачі кафедр, начальник відділу 

інформації та зв’язків з громадськістю Оксана ДЕРЕВ’ЯНКО. 

Термін: постійно. 

3. Задля забезпечення іміджевого позиціонування та популяризації діяльності 

університету: 

3.1 Поширювати на регулярній основі інформацію про досягнення викладачів, 

студентів і випускників (освітньо-наукова діяльність, міжнародні стажування, участь у 

проєктах та їх реалізація, досвід успішного працевлаштування тощо) на сторінках 

соціальних мереж структурних підрозділів. 



Відповідальні: декани факультетів, ННІУ Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, Світлана 

БЕЗЧОТНІКОВА, Вікторія ЛИСАК, Ганна ТРИФОНОВА, Леніна ЗАДОРОЖНА-

КНЯГНИЦЬКА, Денис ТАРАСЕНКО, завідувачі кафедр. 

Термін: постійно.  

3.2. Збільшити кількість авторських публікацій для залучення потенційної аудиторії 

на сторінки структурних підрозділів. 

Відповідальні: декани факультетів, ННІУ Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, Світлана 

БЕЗЧОТНІКОВА, Вікторія ЛИСАК, Ганна ТРИФОНОВА, Леніна ЗАДОРОЖНА-

КНЯГНИЦЬКА, Денис ТАРАСЕНКО, завідувачі кафедр. 

Термін: постійно. 

4. Розробити та впровадити Положення про Рейтинг щоквартального оцінювання 

активності факультетів, інституту та кафедр у соціальних мережах. 

Відповідальні: начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю Оксана 

ДЕРЕВ’ЯНКО. 

Термін: березень 2023 
 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 08.02.2023 

Протокол № 4 

Щодо питання «Про розвиток індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів 

вищої освіти» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію про розвиток індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої   

освіти взяти до відома.  

2. Продовжити поширення практик формування індивідуальної освітньої траєкторії 

здобувачами вищої освіти.   

Відповідальні: декани факультетів Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, Вікторія 

ЛИСАК,  Світлана БЕЗЧОТНІКОВА, Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, Ганна 

ТРИФОНОВА, директор ННІУ Денис ТАРАСЕНКО, завідувачі кафедр, гаранти ОП, 

науково-педагогічні працівники  

Термін: постійно  

3. З метою забезпечення подальшого розвитку індивідуальної освітньої траєкторії 

здобувачів  

3.1.Внести зміни до Положення про вибіркові дисципліни в МДУ в частині  

- визначення кількості кредитів для вибіркових дисциплін циклу професійної 

підготовки; 

- семестрів вивчення вибіркових дисциплін; 

- презентацій/робочих програм вибіркових дисциплін 

Відповідальні: начальник НМВ Марія ЗІМІНА, завідувач аспірантури Інна 

ЧЕРЕДНІЧЕНКО  

Термін: до 04.06.2023  

3.2.Оновити Каталоги вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки та 

збільшити кількість дисциплін, які пропонуються здобувачам на вибір, для 

освітніх програм факультету іноземних мов, ОП «Фінанси, банківська справа та 

страхування», «Облік і оподаткування», «Публічне управління та 

адміністрування», «Соціальна робота», «Журналістика і соціальна комунікація» 

першого (бакалаврського) рівня, «Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю» 

другого (магістерського) рівня 



3.3.Забезпечити розміщення Каталогів вибіркових дисциплін циклу професійної 

підготовки на сторінках факультетів сайту університету. 

Відповідальні: декани факультетів Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, Вікторія ЛИСАК,  

Світлана БЕЗЧОТНІКОВА, Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, Ганна 

ТРИФОНОВА, директор ННІУ Денис ТАРАСЕНКО, завідувачі кафедр. 

Термін: до 01.03.2023 – для здобувачів 2022 р. вступу, надалі – постійно, до 01.10 та 

01.03 кожного року  
 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 08.02.2023 

Протокол № 4 

Щодо питання «Про розгляд Звернення Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти стосовно виявлених практик використання 

російськомовної літератури та російськомовного навчання» 

УХВАЛИЛИ:  
 

1. Обговорити на засіданнях кафедр Звернення Національного агентства 

стосовно виявлених практик використання російськомовної літератури та 

російськомовного навчання. 

Відповідальні: декани факультетів Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, Вікторія ЛИСАК,  

Світлана БЕЗЧОТНІКОВА, Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, Ганна 

ТРИФОНОВА, директор ННІУ Денис ТАРАСЕНКО, завідувачі кафедр. 

Термін: лютий 2023 

2. Неухильно дотримуватись вимог ЗУ «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної», Стратегії 

популяризації української мови до 2030 року “Сильна мова — успішна 

держава”, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 

липня 2019 р. № 596 та інших нормативних актів в освітньо-науковому 

процесі та позанавчальний час. 

Відповідальні: учасники освітнього процесу 

Термін: постійно 
 
 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 08.02.2023 

Протокол № 4 

Щодо питання «Про розгляд питання щодо розширення можливостей використання 

АС «Деканат» 

 

УХВАЛИЛИ:  
 

У зв’язку з імплементацією проєкту «Цифровий університет», який реалізується в 

межах проєкту ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення 

конкурентоспроможності, підтримка громад» (REDU) та за фінансової підтримки Програми 

імені Фулбрайта в Україні, відтермінувати розгляд пропозицій щодо рішення РЯВО 

(протокол № 3 від 26.12.2022) до 04.04.2023. 

 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 08.02.2023 

Протокол № 4 



Щодо питання «Про модернізацію та відкриття освітніх програм за рівнями вищої 

освіти та спеціальностями університету» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. На виконання Стратегічного плану розвитку МДУ з метою формування переліку 

освітніх програм відповідно до потреб ринку в умовах тимчасового переміщення 

2.1. відповідно до п. 3.6.13 Положення про розробку, моніторинг, перегляд, удосконалення 

та закриття освітніх програм в Маріупольському державному університеті 

Не здійснювати набір у 2023 р. за другим (магістерським) рівнем ВО на ОП “Дошкільна 

освіта. Логопедія” 

Ввести в дію з 01 вересня 2023 р. за другим (магістерським) рівнем ВО ОП “Дошкільна 

освіта. Інклюзія”. 
 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 08.02.2023 

Протокол № 4 

Щодо питання «Про рекомендацію до затвердження» 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ   

- Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії у 

Маріупольському державному університеті 

- Положення про тьютора освітньої програми Маріупольського державного 

університету 

- Зміни до Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників (додаються) 

- Каталог елективних дисциплін циклу загальної підготовки  
 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 08.02.2023 

Протокол № 4 

Щодо питання «Про результати опитування «Про якість вищої освіти в умовах 

тимчасового переміщення» 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

1. Інформацію начальника НМВ Марії ЗІМІНОЇ взяти до відома. 

2. З метою забезпечення якості вищої освіти, студентоцентрованого підходу у 

навчанні та викладанні: 

2.1.Забезпечити виконання та контроль «Порядків організації освітнього процесу 

в МДУ в умовах воєнного стану у дистанційному режимі» (зокрема, 

розміщення Робочих програм, методичних матеріалів, журналів оцінювання 

тощо). 

Відповідальні: декани факультетів Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, Вікторія 

ЛИСАК,  Світлана БЕЗЧОТНІКОВА, Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, 

Ганна ТРИФОНОВА, директор ННІУ Денис ТАРАСЕНКО, завідувачі 

кафедр, науково-педагогічні працівники 

Термін: на початку навчального семестру та протягом викладання 

навчальних дисциплін 



2.2.Продовжувати практику проведення загальнофакультетських зборів, 

кураторських годин, індивідуальної роботи зі здобувачами. 

Відповідальні: декани факультетів Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, Вікторія ЛИСАК,  

Світлана БЕЗЧОТНІКОВА, Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, Ганна 

ТРИФОНОВА, директор ННІУ Денис ТАРАСЕНКО, завідувачі кафедр, 

куратори академічних груп  

Термін: протягом навчального року 

3. З метою забезпечення сприятливого освітнього середовища 

3.1.Продовжити практику проведення психологічних тренінгів для учасників 

освітнього процесу та сприяти їх залученню до психологічних тренінгів, що 

організуються та проводяться партнерами університету (USAID, GIZ тощо). 

Відповідальні: практичний психолог Зорина БІЛОУСОВА, в.о. завідувача 

кафедри практичної психології Олена СТУЛІКА 

Термін: протягом навчального року 

3.2.Продовжувати проведення організаційно-виховних та культурно-

просвітницьких заходів на факультетах та в університеті  

Відповідальні: помічник проректора з науково-педагогічної роботи Лідія 

КОРОБЧЕНКО, декани факультетів Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, Вікторія ЛИСАК,  

Світлана БЕЗЧОТНІКОВА, Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, Ганна 

ТРИФОНОВА, директор ННІУ Денис ТАРАСЕНКО 

Термін: згідно з Планом організаційно-виховних та культурно-просвітницьких 

заходів на 2022-2023 н.р. 
 


