
Склад ректорату МДУ на 2022-2023 навчальний рік: 

 

1. Трофименко Микола Валерійович – ректор, голова. 

2. Булатова Олена Валеріївна – перший проректор, заступник голови. 

3. Балабанов Костянтин Васильович – радник ректора, професор кафедри політології та 

міжнародних відносин. 

4. Безчотнікова Світлана Володимирівна – декан факультету філології та масових 

комунікацій. 

5. Благініна Ольга Сергіївна – начальник відділу кадрів. 

6. Губська Аліна Сергіївна – здобувачка І курсу ОС «Магістр» освітньо-професійної 

програми «Історія» історичного факультету денної форми навчання. 

7. Демидова Юлія Олексіївна – відповідальний секретар приймальної комісії. 

8. Дерев’янко Оксана Анатоліївна – начальник відділу інформації та зв’язків з 

громадськістю. 

9. Дзигар Дар’я Сергіївна – здобувачка ІІІ курсу ОС «Бакалавр» освітньо-професійної 

програми «Право» економіко-правового факультету денної форми навчання, голова 

студентської ради МДУ. 

10. Дощік Анжеліка Миколаївна – проректор з економічних питань-головний бухгалтер.  

11. Задорожна-Княгницька Леніна Вікторівна – декан психолого-педагогічного 

факультету. 

12. Зіміна Марія Василівна – начальник навчально-методичного відділу. 

13. Коробченко Лідія Володимирівна – директор Центру розвитку людського 

потенціалу, помічник проректора з науково-педагогічної роботи.  

14. Лисак Вікторія Феофанівна – декан історичного факультету. 

15. Луковка Вікторія Петрівна – начальник  юридичного відділу. 

16. Марена Тетяна Василівна – проректор з науково-педагогічної роботи. 

17. Сікорська Ірина Миколаївна – директор Центру міжнародної освіти 

18. Стретович Оксана Валеріївна – начальник загального відділу. 

19. Тарасенко Денис Леонідович – директор навчально-наукового інституту управління. 

20. Титишов Дмитро Олександрович – начальник редакційно-видавничого відділу. 

21. Толпежніков Роман Олексійович – декан економіко-правового факультету.  

22. Трифонова Ганна Валеріївна – декан факультету іноземних мов. 

23. Чередніченко Інна Віталіївна – завідувач аспірантури. 

24. Чураєв Андрій Сергійович – помічник проректора з економічних питань-головного 

бухгалтера. 

25. Шаульська Лариса Володимирівна – помічник ректора. 

26. Шевченко Лідія Андріївна – помічник проректора з науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Начальник навчально-методичного центру 

 

_________________________Марія ЗІМІНА 

«____»___________________2022 р. 

 

Начальник відділу кадрів 

 

______________________Ольга БЛАГІНІНА 

«____»___________________2022 р. 

 

Начальник відділу з питань запобігання  

та виявлення корупції 

 

_____________________Алла НОВІКОВА 

«____»___________________2022 р. 

 

Голова студентської ради МДУ 

 

________________________Дар’я ДЗИГАР 

«____»__________________2022 р. 

 

Начальник загального відділу  

 

__________________________Оксана СТРЕТОВИЧ 

«____»___________________2022 р. 

 

Начальника юридичного відділу    

  

_______________________Вікторія ЛУКОВКА 

«____»___________________2022 р.  


