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МДУ на2020-2021 навчальний piK

Вiдповiдно до ст. 38 Закону Украiни <Про вищу ocBiTy>>, згiдно з пунктом 1.З роздiлУ I

Положення про ректорат Марiупольського державного унiверситету, затвердженого наказом
МДУ вiд 28.09.2018 N93б2, та у зв'язку з кадровими змiнами

НАКАЗУЮ:

l. Затверлити склад ректорату МДУ Ha2020-202l навчальний piK:

Трофименко Микола Валерiйович - ректор) голова
Булатова Олена ВалерiТвна - перший проректор, заступник голови
Зiмiна Марiя Василiвна - начальник навчiIльного вiддiлу, секретар
Андрющук Ганна Олексiiвна студентка III курсу освiтньо-професiйноi програми
кЖурналiстика. Реклама та зв'язки з громадськiстю>> факультету фiлологii та масових
комунiкацiй денноi форми навчання, голова студентськоТ ради МДУ
Балабанов Костянтин Васильович - радник ректора, професор кафедри мiжнародних вiдносин
та зовнiшньоi полiтики
Безчотнiкова Свiтлана Володимирiвна - декан факультету фiлологii та масових комунiкацiй
Бiлоусова Зорiна СергiТвна - практичний психолог
Благiнiна Ольга СергiiЪна - начальник вiддiлу кадрiв
Бриштен Валерiй Ва,терiйович - начальник вiддiлу мiжнародних зв'язкiв
Гасвець Сергiй Петрович - проректор iз соцiальних та органiзацiйних питань
Грачова Тетяна МиколаiЪна - вчений секретар
Гуржий Марiя Юрiiвна завiдувач навччtльноi лабораторiТ з органiзацiТ практик та
працевлаштування випускникiв
Демидова Юлiя Олексiiвна - вiдповiдальний секретар приймальноi KoMicii

.Щерев'янко Оксана Анатолiiвна - начальник вiддiлу iнформацii та зв'язкiв з громадськiстю

Дощiк Анжелiка МиколаТвна - головний бухгалтер

!ружко Дар'я Олександрiвна - завiдувач навчшIьноТ лабораторii з розвитку дистанцiйного
навчання та автоматизованих систем управлiння навчального вiддiлу
Iзотова Юлiя Олександрiвна - завiдувач навчЕulьноi лабораторii iз забезпечення якостi освiти
Коробченко Лiдiя Володимирiвна - помiчник проректора з науково-педагогiчноi роботи
(мiжнароднi зв'язки) з виховноi роботи
Лисак Вiкторiя Феофанiвна - декан iсторичного факультету
Луковка Вiкторiя Петрiвна - начi}льник юридичного вiддiлу
Марена Тетяна Василiвна - проректор з науково-педагогiчноТ роботи



Мiсюревич Ксенiя Свгенiвна Ш курс освiтньо-професiйноi програми

пu"пеп*о олена Георгiiвна - декан факультету iноземних мов

Сивак Оксана Анатолiiвна - голова профкому

TiToBa Дар'я BiKTopiBHa - начiUIьник загального вiддiлу

ТолпежнiКов Роман олексiйович - декан економiко-правового факультету

Череднiченко IHHa Вiталiiвна - завiдувач аспiрантури

чурасв Дндрiй Сергiйович - начальник вiддirry технiчних засобiв навчання

шu*упu Алла Павлiвна - директор науковот бiблiотеки

шебанiц .щiана Миколаiвна - директор Ц."rру довузiвськоi пiдготовки та роботи з iноземними

студентами
шепiтько свiтлана вiталiiвна - декан факультету гречькоi фiЛОЛОГii Та ПеРеКЛаДУ

2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази мдУ ьiд 22,О9,2020 N9 209 кПро

затвердження складу ректорату мду на2о2о_2021 навчальний piK>, вiд 12,10,2020 Ns 252

<Провнесення змiн до наказу вtд22,О9,2020 Jt209),

Ректор
М.В. Трофименко
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