
 

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. Артюх А.М. – здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня  

спеціальності 053 Психологія (ОП «Практична психологія»,  2 курс) 

4. Балабаниць А.В. – в.о. завідувача кафедри туризму, доктор економічних 

наук, професор 

5. Беззубченко О.А. – доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин, кандидат економічних наук, експерт з 

акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

6. 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 

7. Беспалов С.І. – здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) 

рівня спеціальності 051 «Економіка»  

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

філологічних наук, експерт з акредитації освітніх програм 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

9. Брежнєва О.Г. – завідувач кафедри дошкільної освіти, доктор 

педагогічних наук, професор 

10. Воєвутко Н.Ю. – в.о. завідувача кафедри педагогіки та освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент  

11. Вялкова І.О. – заступник декана факультету філології та масових 

комунікацій з навчальної роботи, кандидат наук з соціальних 

комунікацій, доцент  

12. Гайдарова О.В. – здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня  

спеціальності 035 Філологія (ОП «Філологія. Переклад (англійська), 4 

курс) 

13. Гайдук Н.А. – в.о. завідувача кафедри теорії та практики перекладу, 

кандидат філологічних наук,  доцент 

14. Глухова К.В. – здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня  

спеціальності 035 Філологія (ОП «Філологія. Українська мова та 

література», 3 курс) 

15. Грачова А.В. – в.о. завідувача кафедри італійської філології, кандидат 

філологічних наук 



16. Григор'єва В.В. – доцент кафедри приватно-правових дисциплін, 

кандидат юридичних наук, експерт з акредитації освітніх програм 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

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

та працевлаштування випускників навчально-методичного центру 

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

спеціальності 081 Право (ОП «Право», 2 курс) 

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

дистанційного навчання навчально-методичного центру  

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

філологічних наук 

21. Жарікова Ю.В. – декан факультету грецької філології та перекладу, 

кандидат філологічних наук, доцент 

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

факультету, доктор педагогічних наук, професор, експерт з акредитації 

освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти 

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

24. Іванець Т.М. – в.о. завідувача кафедри філософії та соціології, кандидат 

політичних наук  

25. Ізотова Ю.О. – завідувач навчальної лабораторії із забезпечення якості 

освіти навчально-методичного центру 

26. Кажан Ю.М. – завідувач кафедри німецької та французької філології, 

кандидат педагогічних наук 

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

історичних наук 

28. Корнілова О.В. – доцент кафедри економіки підприємства та управління 

персоналом, кандидат економічних наук 

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

30. Лабецька Ю.Б. – в.о. завідувача кафедри  грецької філології та 

перекладу, кандидат філологічних наук, доцент, експерт з акредитації 

освітніх програм Національного агентства з забезпечення якості освіти 

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

забезпечення освітнього процесу навчально-методичного центру 

32. Лісовська А.М. – здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

за спеціальністю 231 «Соціальна робота», 2 курс 

33. Луковка В. П. – начальник юридичного відділу  

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

професор  

35. Мартиненко Т.О. – ст. інспектор Центру розвитку людського 

потенціалу 

36. Мацука В.М. – доцент кафедри загального менеджменту, кандидат 

економічних наук, експерт з акредитації освітніх програм 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 



37. Ніколаєва В.І. – в.о. завідувача кафедри соціального управління,  доктор 

наук з державного управління, доцент 

38. Нікольченко Ю.М. – доцент кафедри культурології 

39. Никифоренко Н.О. – заступник директора навчально-наукового 

інституту управління МДУ  з науково-педагогічної роботи, кандидат 

історичних наук, доцент   

40. Панга Г.В. – здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня 

спеціальності 073 «Менеджмент» 1 курс, експерт Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти   

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

доцент кафедри раціонального природокористування та охорони 

навколишнього середовища, кандидат хімічних наук 

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

кандидат філологічних наук 

43. Петрова С.В. – здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня  

спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» (ОП «Міжнародні відносини, 3 курс) 

44. Рябінін Є.В. – доцент кафедри політології та міжнародних відносин, 

кандидат політичних наук  

45. Сенатосенко В.О. – здобувач вищої освіти третього (освітньо-

наукового) рівня спеціальності 052 «Політологія», експерт з акредитації 

освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти 

46. Сивак О.А. – доцент кафедри інформаційної діяльності, кандидат 

педагогічних наук 

47. Стасюк О.М. – начальник навчального відділу 

48. Стойка А.В. – професор кафедри публічного управління та 

адміністрування, 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» 

49. Стуліка О.Б. – в.о. завідувача кафедри практичної психології, кандидат 

психологічних наук, доцент  

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

діяльності навчально-наукового інституту управління), доктор наук з 

державного управління, професор 

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

соціальних комунікацій, доцент 

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

економічних наук, професор  

53. Хороших В.В. – завідувач кафедри маркетингу, кандидат наук з 

державного управління, доцент 

54. Чередніченко І.В. – завідувач відділу аспірантури 



55. Черних Є.М. – завідувач кафедри публічно-правових дисциплін, 

кандидат юридичних наук, доцент  

56. Чернищов О.Ю. – доцент кафедри галузевого менеджменту кандидат 

економічних наук, експерт Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

57. Шабельник Т.В. – завідувач кафедри системного аналізу та 

інформаційних технологій, доктор економічних наук, професор 

58. Шакула А.П. – директор наукової бібліотеки 

59. Шебаніц Д.М. – заступник директора Центру розвитку людського 

потенціалу 

60. Ясинська Н.А. – в.о. завідувача кафедри фінанси та облік, доктор 

економічних наук, доцент  

 


