
М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ

Про затвердження складу ректорату І 
МДУ на 2019-2020 навчальний рік

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про вищу освіту», згідно з пунктом 1.3 розділу І 
ГІоложення про ректорат Маріупольського державного університету, затвердженого наказом 
МДУ від 28.09.201 8 № 362

НАКАЗУЮ:

Затвердити склад ректорату МДУ на 2019-2020 навчальний рік:

Балабанов Костянтин Васильович -  ректор, голова;
Булатова Олена Валеріївна перший проректор, заступник голови:
Безчотнікова Світлана В олодим ирівна-декан  факультету філології та масових комунікацій;. 
Гаєвець Сергій Петрович проректор із соціальних та організаційних питань;
Демидова Юлія Олексіївна відповідальний секретар приймальної комісії;
Дощік Анжеліка М иколаївна головний бухгалтер;
Дружко Д ар 'я Олександрівна завідувач навчальної лабораторії з розвитку дистанційного 
навчання та автоматизованих систем управління навчального відділу;
Згара Аліса Сергіївна студентка II курсу ОС «Магістр» спеціальності «Публічне управління 
та адміністрування» економіко-правового факультету;
Зіміна Марія Василівна начальник навчального відділу;
Іванець Тетяна М ирославівна завідувач навчальної лабораторії з організації практик та 
працевлаштування випускників навчального відділу;
Ізотова Юлія Олександрівна завідувач навчальної лабораторії із забезпечення якості освіти; 
Каверда Лев Олександрович студент III курсу спеціальності «Ідеологія. Ідеологія, ихорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування», економіко-правового 
факультету, г.в.о. голови студен тської ради МДУ;
Каріда Олександр Ілліч голова профспілкового комітету;
Константинова Ю лія Василівна директор Центру підвищення кваліфікації та післядипломної 
освіти;
Коробченко Лідія Володимирівна -  помічник проректора з науково-педагогічної роботи 
(міжнародні зв ’язки) з виховної роботи;
Лисак Вікторія Феофанівна декан історичного факультету;
Ломакіна Анастасія Євгенівна начальник відділу інформації та зв 'язків з громадськістю; 
Павленко Олена Георгіївна декан факультету іноземних мов;
Петрова Ірина Олександрівна проректор з науково-педагогічної роботи;
Сабадаш Юлія Сергіївна вчений секретар;
Самаріна М арина Валеріївна начальник відділу кадрів;
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Тітова Д ар’я Вікторівна -  начальник загального відділу;
Толпежніков Роман Олексійович -  декан економіко-правового факультету;
Трофименко М икола Валерійович -  проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні 
зв’язки);
Чередніченко Інна Віталіївна завідувач аспірантури;
Чураєв Андрій Сергійович -  начальник відділу технічних засобів навчання;
Шакула Алла Павлівна директор наукової бібліотеки;
Шебаніц Діана М иколаївна директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 

„студентами;
Шевченко Лідія Андріївна -  начальник відділу міжнародних зв'язків;
Шепітько Світлана Віталіївна декан факультету грецької філології та перекладу.

К. В. Балабанов


