
СКЛАД  

Вченої ради МДУ 

 
 

1. Балабанов К. В. - ректор  

2. Булатова О. В. - перший проректор  

3. Трофименко М. В. - проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) 

4. Проценко О. Б. - проректор з науково-педагогічної роботи 

5. Гаєвець С. П. - проректор із соціальних та організаційних питань  

6. Каріда О. І. - голова профспілкового комітету викладачів та студентів МДУ 

7. Сабадаш Ю. С. - вчений секретар 

8. Павленко О. Г. - декан факультету іноземних мов 

9. Безчотнікова С. В. - декан факультету філології та масових комунікацій 

10. Лисак В. Ф. - декан історичного факультету 

11. Шепітько С. В. - декан факультету грецької філології та перекладу 

12. Толпежніков Р. О. - декан економіко-правового факультету 

13. Дощік А. М. - головний бухгалтер  

14. Шакула А. П. - директор наукової бібліотеки 

15. Батичко Г. І. - доцент, завідувач кафедри культурології та інформаційної 

діяльності 

16. Гільченко О. Л. - доцент без вченого звання «доцент», в. о. завідувача кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики 

17. Голоцукова Ю. О. - доцент без вченого звання «доцент», в. о. завідувача кафедри 

російської філології та перекладу 

18. Гутнікова А. В. - доцент кафедри німецької та французької філології 

19. Жарікова Ю. В. - доцент, т.в.о. завідувача кафедри грецької філології та перекладу 

20. Задорожна-Княгницька Л. В. - доцент, в. о. завідувача кафедри педагогіки та 

освіти 

21. Зіміна М. В. - начальник навчального відділу 

22. Коляда Ю. Є. - завідувач кафедри математичних методів та системного аналізу 

23. Косенко Ю. М. - професор без вченого звання «професор» кафедри дошкільної 

освіти 

24. Мельничук І. В. - доцент, в. о. завідувача кафедри української філології 

25. Назаренко Н. І. - доцент, в. о. завідувача кафедри англійської філології 

26. Найдьонова Л. А. - начальник відділу міжнародних зв’язків  

27. Омельченко В. Я. - завідувач кафедри менеджменту 

28. Осіпцов А. В. - професор без вченого звання «професор», в. о. завідувача кафедри 

фізичного виховання, спорту та здоров’я людини 

29. Пефтієва О. Ф. - доцент, в. о. завідувача кафедри теорії та практики перекладу 

30. Попович О. В. - професор без вченого звання «професор» кафедри практичної 

психології 

31. Романцов В. М. - завідувач кафедри історичних дисциплін 

32. Самаріна М. В. - начальник відділу кадрів 

33. Скриннік А. О. - т. в. о. начальника юридичного відділу 
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34. Слющинський Б. В. - завідувач кафедри філософії та соціології 

35. Трифонова Г. В. - доцент, в. о. завідувача кафедри італійської філології 

36. Чентуков Ю. І. - завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних 

відносин 

37. Черніченко Г. О. - завідувач кафедри раціонального природокористування та 

охорони навколишнього середовища 

38. Згара А. С. – студент 4 курс, спеціальність «Переклад (українська, російська, 

польська)», факультет грецької філології та перекладу 

39. Козицька А. О. – студентка ОС «Магістр», спеціальність «Менеджмент», 

економіко-правовий факультет 

40. Цебро С. О. – студент 3 курс, спеціальність «Міжнародні відносини», історичний 

факультет  

41. Шостак А. В. - студентка 4 курс, спеціальність «Системний аналіз», економіко-

правовий факультет 

42. Яровий С. С. - студент 2 курс спеціальності «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування», економіко-правовий факультет 


