
Склад Ради з якості вищої освіти 

Маріупольського державного університету 

1. Булатова О.В. – перший проректор, доктор економічних наук, професор, 

голова ради 

2. Марена Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат 

економічних наук, доцент, заступник голови 

3. Безчотнікова С.В. – декан факультету філології та масових комунікацій, 

доктор філологічних наук, професор, експерт з акредитації освітніх 

програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

4. Бодик О.П. – доцент кафедри англійської філології, кандидат 

філологічних наук 

5. Горюнова К.А. – здобувач вищої освіти третього освітньо-наукового 

рівня спеціальності 073 «Менеджмент», експерт Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 073 

«Менеджмент», 242 «Туризм»  

6. Гуржий М. Ю. – завідувач навчальної лабораторії з організації практик 

та працевлаштування випускників навчально-методичного центру 

7. Дзигар Д.С. – здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

спеціальності 081 Право (ОП «Право», ІІІ курс)  

8. Дружко Д.О. – завідувач навчальної лабораторії з розвитку 

дистанційного навчання навчально-методичного центру 

9. Євмененко О.В. – доцент кафедри української філології, кандидат 

філологічних наук  

10. Задорожна-Княгницька Л.В. – декан психолого-педагогічного 

факультету, доктор педагогічних наук, професор, експерт з акредитації 

освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти 

11. Зіміна М.В. – начальник навчально-методичного центру 

12. Ковейно Ю.В. – здобувачка вищої освіти третього (освітньо- наукового) 

рівня спеціальності 081 «Право» 

13. Коновалова М.М. – доцент кафедри української філології, заступник 

декана з навчальної роботи, кандидат філологічних наук  

14. Коробка В.М. – доцент кафедри історії та археології, кандидат 

історичних наук 

15. Коробченко Л.В. – помічник проректора з науково-педагогічної роботи 

16. Лановенко П.С. – завідувач навчальної лабораторії інформаційного 

забезпечення освітнього процесу навчально-методичного центру 

17. Луковка В. П. – начальник юридичного відділу 

18. Лисак В.Ф. – декан історичного факультету, доктор історичних наук, 

професор 

19. Макаренко С.І. – доцент кафедри дошкільної освіти, кандидат 

педагогічних наук 

20. Пастернак О.М. – заступник декана економіко-правового факультету, 

доцент кафедри раціонального природокористування та охорони 

навколишнього середовища, кандидат хімічних наук 

21. Педченко О.В. – завідувач кафедри слов’янської філології та перекладу, 

кандидат філологічних наук, доцент 

22. Стойка А.В. – професор кафедри туризма, доктор наук з державного 



управління, професор, , голова галузевої експертної ради Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування 

23. Тарасенко Д.Л. – заступник директора навчально-наукового інституту 

управління, доктор економічних наук, професор 

24. Токарева В.І. – проректор з науково-педагогічної роботи (з питань 

діяльності навчально-наукового інституту управління), доктор наук з 

державного управління, професор 

25. Трифонова Г.В. – декан факультету іноземних мов, кандидат наук з 

соціальних комунікацій, доцент 

26. Толпежніков Р.О. – декан економіко-правового факультету, доктор 

економічних наук, професор 

27. Чередніченко І.В. – завідувач відділу аспірантури 

28. Шаульська Л.В. – помічник ректора 

29. Шумілова І.Ф. – професор кафедри педагогіки та освіти, доктор 

педагогічних наук 

 


