МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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Про затвердження складу ректорату
МДУ на 2017-2018 навчальний рік

О

п

На виконання п.6 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», згідно з пунктом 4.14
Положення про Вчену раду МДУ, затвердженого наказом МДУ від 23.12.2016 №421
НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію рішення Вченої ради МДУ від 29.08.2017 (протокол №1) щодо затвердження
складу ректорату МДУ на 2017-2018 навчальний рік.
2. Затвердити склад ректорату МДУ на 2017-2018 навчальний рік:
Балабанов Костянтин Васильович - ректор, голова
Булатова Олена Валеріївна - перший проректор, заступник голови
Безчотнікова Світлана Володимирівна - декан факультету філології та масових комунікацій
Гаєвець Сергій Петрович - проректор із соціальних та організаційних питань
Демидова Юлія Олексіївна - відповідальний секретар приймальної комісії
Дощік Анжеліка Миколаївна - головний бухгалтер
Зіміна Марія Василівна - начальник навчального відділу
Каріда Олександр Ілліч - голова профспілкового комітету
Козицька Аліна Олексіївна - студентка ОС «Магістр» спеціальності «Менеджмент»
економіко-правового факультету, заступник голови студентської ради МДУ
Короткова Юлія Михайлівна - директор Центру підвищення кваліфікації та післядипломної
освіти
Лисак Вікторія Феофанівна - декан історичного факультету
Локтіонова Олена Леонідівна - начальник відділу дистанційного навчання
Ломакіна Анастасія Євгенівна - начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю
Найдьонова Лідія Андріївна - начальник відділу міжнародних зв’язків
Павленко Олена Георгіївна - декан факультету іноземних мов
Проценко Олена Борисівна - проректор з науково-педагогічної роботи
Сабадаш Юлія Сергіївна - вчений секретар
'
Сальнікова Наталія Валеріївна - начальник відділу з організації практик та працевлаштування
випускників
Самаріна Марина Валеріївна - начальник відділу кадрів
Скриннік Анжела Олександрівна - т.в.о. начальника юридичного відділу
Смотрицький Артем Олександрович - начальник редакційно-видавничого відділу
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Тітова Дар’я Вікторівна - начальник загального відділу
Ткаченко Христина Борисівна - помічник проректора з науково-педагогічної роботи
(міжнародні зв’язки) з виховної роботи
Толпежніков Роман Олексійович - декан економіко-правового факультету
Трофименко Микола Валерійович - проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні
зв’язки)
Чередніченко Інна Віталіївна - завідувач відділу аспірантури
Чураєв Андрій Сергійович - начальник відділу технічних засобів навчання
Шакула Алла Павлівна - директор наукової бібліотеки
Шебаніц Діана Миколаївна - директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними
студентами
Шепітько Світлана Віталіївна - декан факультету грецької філології та перекладу
Яровий Сергій Сергійович - студент II курсу спеціальності «Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування» економіко-правового факультету, голова
студентської ради МДУ.
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