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затвердження склад, o.*ro*ll
МДУ на 202L-2022 навчальний piK

з пунктом l,З
Розлiлу I Положення про ректорат Марiупольського державного унiверситету" затвердженого
накi}зом МДУ вiд 28.09.20l8 Ng362
Вiдповiдно до ст..38 Закону Украiни кПро вищу ocBiTy>, згiдно

НдКАЗУЮ:
Затверлllти склад ректорату МДУ Ha2021-2022 навчальний piK:

l.

Трофименко Микола Валерiйович - ректор, голова.
2. Булатова Олена Валерiiвна - перший проректор, засryпник голови.
З. Андрющук Ганна Олексiiвна * злобувачка IV курсу ОС <Бакалавр> освiтньо-професiйноi
програмrr <Журналiстltка. Реклама та зв'язки з громадськiстю>> факультету фiлологii тa
масових комунiкачiй деннот форми навчання, голова студентськоi ради Мду.
4, Балабанов Костянтин Васильов}Iч * радник ректора, професор кафелри мiжнародних
вiдносин та зовнiшньоi полiтики.
5. Батанова Ольга Миколаiвна - завiдувач вiддiлу з охорони прачi.
6, Безчотнiкова Свiтлана Володимирiвна декан факультету фiлологiТ та масових
KoMyHiKauili.
7. Бiлоусова Зорiна Сергiiвна * практtrчнrtй психолог.
8, Благiнiна Ольга Сергiiвна - нач,ulьнtlк вiддiлу калрiв .
9. Грачова Тетяна Миколаiвна * вчениГt секретар,
l0. Гуржий Марiя Юрiiвна - завiдувач навчальноi лабораторii з органiзаuiТ практик т,а
працевлаштування випускнlrкiв.
l l. Щемидова Юлiя Олексiiвна - вiдповiдальнltГt секретар приймальноi KoMicii.
12. .Щерев'янко Оксана Анатолiiвна - начаJIьник вiддiлу iнформаrrii та зв'язкiв з
громадськiстю.
l3. ,Щощiк Анжелiка Мllколаiвна - проректор з економiчних пttтань-головнлtй бухгалтер.
l4. ,Щружко .Щар'я Олександрiвна - завiдувач навчальноi лабораторii з розвитку дистанцiйного
навчання та автоматизованItх систем управлiння навчального вiддiлу.
l5. Жарiкова Юлiя Валентинiвна - декан факультету греuькоi фiлологiТ та перекладу.
l6. Залорожна-КнягнI{цька Ленiна BiKTopiBHa * декан психолого-педагогiчного факультету.
l7. Зiмiна Марiя Василiвна * начальник навчального вiддiлу.
l8. Iзотова Юлiя Олександрiвна - завiдувач навчальноi лабораторii iз забезпечення якос,гi
освiти-
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l9. Коробченко Лiдiя Володrtмирiвна - помiчник проректора з науково-педагогi,tноi
20. ЛисаК ВiкторiЯ Феофанiвна - декан iсторичного факультету.

робот,и,

21. Луковка Вiкторiя Пегрiвна * начальник юридичного вiддiлу.
22. Марена Тgгяна Василiвна - проректор з науково-педагогiчноi роботи.
2З ПавленкО олена Георгiiвна - прорекТор з науКово-педагОгiчноi роботи (мiжнаро,анi

зв'яЗки)'

вlддlлу мlжнаро r!них зв'язкiв.
rнiкя опексанппiвна
т в о начаJIьнl{ка
начаJIьнl{
олександрiвна - т.в,о,
Романова BepoHiKa
ClrBaK Оксана Анатолiiвна - голова профкому.
Сотченко олена IBaHiBHa - начальник експлуатацiriно-технiчного вiддiлу.
TiToBa Дар'я BiKTopiBHa - начальник загального вiддiлу.
ТолпехснiкоВ Роман олексiйович - декан економiко*правового факультету.
Трифонова Ганна Валерiiвна - декан факультету iноземних мов.
Черелнiченко IHHa Вiталiiвна - завiдувач аспiрантури.
зl. Чураев Дндрiй Сергiйович - помiчник проректора з економiчних питань - головного
бухгалтера, начiulьник вiддiлу технiчнlлх засобiв навчання,
32. Шакула Алла Павлiвна - директор науковоi бiблiотеки,
зз. Шамара Роман Павлович - здобувач I курсу оС кМагiстр> освiтньо-професiГ{ноi програми
<право> економiко-правового факультету денноi форми навчання.
34. ШебаНiц Дiана МlrколаiвНа - диреКтор Центру ловузiвськоi пiдготовки та роботl,r з
iноземними студентами.
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