MIHICTEPCTBO ОСВ1ТИI НАУКИ УКРА1НИ

МАР1УПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УН1ВЕРСИТЕТ

НАКАЗ

иг

Про склад Вчено -1 ради МДУ

„ь

0S

п

У зв ’язку 3i змшами в кадровому склад1 та вщповщно до р ш ен н я Конференцп трудового
колективу Мар1упольського державного ушверситету (протокол № 4 вщ 28 грудня 2016 року)
НАКАЗУЮ :
1. Затвердити оновлений склад ВченоТ ради Мар1упольського державного ушверситету у
KmbKOCTi 44 oci6 з 05.01.2017 року:
1.1. За посадою:
’№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Прйзвище, Мщали
Балабанов К.В.
Булатова О.В.
Трофименко М.В.
Проценко О.Б.
Гаевець С.П.
Карща O.I.
Сабадаш Ю.С.
Павленко О.Г.
Грачова Т.М.
Лисак В.Ф.
Ш ештько С.В.
Толпежшков P.O.
Допцк А.М.
Ш акула А.П.

Посада
ректор
перший проректор
проректор з науково-педагопчно -1 роботи (лпжнародш зв’язки)
проректор з науково-педагопчноУ роботи
проректор i3 сощальних та орган1защйних пигань
голова профспшкового ком 1тету викладач1в та студент! в МДУ
вчений секретар
в.о. декана факультету шоземних мов
в.о. декана факультету фшологп та масових комушкацш
декан юторичного факультету
декан факультету грецько 1 фшолог 1'1
декан економжо-правового факультету
головний бухгалтер
директор науково ‘1 б1бл1отеки

1.2. Виборш представники ф акультете, шших структурних ш дроздЫ в, яю o6pani з числа
науково-педагопчних, наукових, шших пращвник1в ун 1верситету:

1.

Пр1звище, in in ia i II
Батичко ГЛ.

2.

Гшьченко O.J1.

№

Посада
доцент, зав1дувач кафедри культуролопУ та 1нформащйноТ
д1яльност1
доцент без вченого звання «доцент», в.о. завщувача кафедри
]упжнародних вщносин та зовшшньоУ пол1тпки

2
3.

Голоцукова Ю.О.

4.
5.
6.

Гутнйсова А.В.
Жарпсова Ю.В.
ЗадорожнаКнягницька JI.B.
3iMiHa М.В.
Коляда Ю.С.
Косенко Ю .М.

7.
8.
9.

доцент без вченого звання «доцент», в.о. завщувача кафедри
росшськоУ фшологп та перекладу
доцент кафедри шмецько! та французькоТ фшологГУ
доцент, т.в.о. завщувача кафедри грецькоУ фшолоп'У та перекладу
доцент, в.о. завщувача кафедри педагог! к и та освпи
начальник навчального вщщлу
завщувач кафедри математичних методiв та системного ан ат зу
професор без вченого звання «професор» кафедри дошкшьно'У
ОСВГГИ

10.
12.
13.
14.
15.

М ельничук I.B.
Назаренко H.I.
Найдьонова JI.A.
Ш коленко Л.М.
Омельченко В.Я.
Орехов В.В.

16.

Осшцов А.В.

17.
18.

Пефт1ева О.Ф.
Попович О.В.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Романцов В.М.
Рудницька Г. В.
Самарша М.В.
Скриншк А.О.
Слющинський Б.В.
Чентуков ЮЛ.

25.

Чершченко Г.О.

11.

доцент, в.о. завщувача кафедри укра'Унсько'У фшолоп'У
доцент, в.о. завщувача кафедри англшсько'У фшолоп'У
начальник вщд1лу м1жнародних зв ’я зи в
професор кафедри права та публ1чного адм1н1стрування
завщувач кафедри менеджменту
доцент без вченого звання «доцент», в.о. завщувача кафедри
сошальних комун1кац1й
професор без вченого звання «професор», в.о. завщувача кафедри
ф1зичного виховання, спорту та здоров’я людини
доцент, в.о. завщувача кафедри теорп та практики перекладу
професор без вченого звання «професор» кафедри практично!'
психологи
завщувач кафедри юторичних дисциплш
доцент, в.о. завщувача кафедри (талшськоТ ф1лологп та перекладу
начальник вщдшу кадр) в
т.в.о. начальника юридичного вщдшу
завщувач кафедри фшософи та сощолопУ
зав1дувач кафедри економжи та м1жнародних економ1чних
вщносин
зав!дувач кафедри ращонального природокористування та охорони
навколишнього середовища

1.3. Представники з числа oci6, яю навчаються:
№
1.

Пр1звище, Шщали
Згара А.С.

2.
3.
4.
5.

Козицька А.О.
Цебро С.О.
Ш остак А.В.
Яровий С.С.

Ректор

Курс, спещальшсть, факультет
3 курс, Переклад (украУнська, росшська, польська), факультет
фшолоп'У та масових комушкацш
4 курс, Менеджмент, е ко ном i ко-п раво ви й факультет
2 курс, МПжнародж в1дносини, (сторичний факультет
3 курс, Системний анашз, екопомiко-правовий факультет
1 курс, ЕкологУя, е ко но м i ко - 11раво в и й факультет

К.В. Балабанов

