
Список постійних комісій Вченої ради МДУ 

(2020-2021)  

 

І. Постійна комісія Вченої ради з питань навчальної та навчально-

методичної роботи: 

1. Демидова Ю. О., доцент кафедри дошкільної освіти; 

2. Зіміна М. В., начальник навчального відділу; 

3. Ніколенко Т. І., доцент кафедри економіки та міжнародних економічних 

відносин; 

4. Марена Т.В., проректор з науково-педагогічної роботи; 

5. Педченко О. В., старший викладач кафедри російської філології та 

перекладу; 

6. Сивак О.А., заступник декана з навчальної та наукової роботи ІФ, доцент 

кафедри культурології та інформаційної діяльності 

7. Федорова Ю. Г., доцент, в. о. завідувача кафедри англійської філології, 

голова комісії;; 

8. Садигова Е.Д., юрисконсульт юридичного відділу. 

 

  

ІІ.Постійна комісія Вченої ради з питань організації наукової роботи: 

1. Лисак В.Ф., декан історичного факультету, голова комісії; 

2. Мітюшкіна Х.С., доцент кафедри раціонального природокористування та 

охорони навколишнього середовища, секретар; 

3. Чередніченко І.В., завідувач аспірантури; 

4. Булатова О.В., перший проректор; 

5. Безчотнікова С.В., декан факультету філології та масових комунікацій; 

6. Бурова І.В., завідувач інформаційно-бібліографічного відділу наукової 

бібліотеки; 

7. Нетреба М.М., доцент кафедри педагогіки та освіти; 

8. Пастернак О.М., доцент кафедри раціонального природокористування та 

охорони навколишнього середовища; 

9. Кудлай В.О., доцент кафедри соціальних комунікацій, голова Ради 

молодих вчених МДУ. 

 

 

ІІІ. Постійна комісія Вченої ради з питань перспективного розвитку 

університету: 

1. Безчотнікова С.В., декан факультету філології та масових комунікацій; 

2. Булатова О.В., перший проректор; 

3. Гаєвець С.П., проректор із соціальних та організаційних питань; 

4. Дощік А.М., головний бухгалтер; 

5. Зіміна М.В., начальник навчального відділу; 

6. Смирнова М.С. – завідувач кафедри теорії та практики перекладу;  



7. Лисак В.Ф., декан історичного факультету; 

8. Назаренко Н.І., доцент кафедри англійської філології; 

9. Омельченко В.Я., завідувач кафедри менеджменту; 

10. Марена Т.В., проректор з науково-педагогічної роботи; 

11. Трофименко М. В., ректор;   

12. Чередніченко І.В., завідувач аспірантури; 

13. Шакула А.П. директор наукової бібліотеки; 

14. Шепітько С.В., декан факультету грецької філології та перекладу, голова 

комісії. 
 

IV. Постійна правнича комісія Вченої ради МДУ (з питань 

самоврядності МДУ; розгляд пропозицій щодо Статуту університету, 

Положень факультетів та інших підрозділів): 

1. Сивак О. А., голова профкому; 

2. Годованик Є.В., доцент кафедри права та публічного адміністрування;  

3. Свірський Б. М., професор кафедри права та публічного адміністрування; 

4. Луковка В.П., начальник юридичного відділу.  

5. Садигова Е.Д., юрисконсульт юридичного відділу. 

6. Черних Є. М., доцент кафедри права та публічного адміністрування. 

 

V. Постійна бюджетно-фінансова комісія Вченої ради МДУ: 

1. Арабаджи С.С., доцент кафедри історичних дисциплін; 

2. Дощік А.М., головний бухгалтер; 

3. Захарова О.В., доцент кафедри економіки та міжнародних економічних 

відносин; 

4.  Лахттіна І.О., начальник планово-фінансового відділу, голова комісії  

5. Семкова Л.В., доцент кафедри менеджменту; 

6. Данилова О.А., юрисконсульт юридичного відділу. 

 

VI. Постійна комісія Вченої ради з кадрових питань: 

1. Благініна О. С., начальник відділу кадрів; 

2. Булатова О.В., перший проректор; 

3. Дощік А.М., головний бухгалтер; 

4. Марена Т.В., проректор з науково-педагогічної роботи;  

5. Павленко О.Г., декан факультету іноземних мов, голова комісії; 

6. Свірський Б.М., професор кафедри права та публічного адміністрування; 

7. Садигова Е.Д., юрисконсульт юридичного відділу 

 

VІІ. Постійна комісія Вченої ради з питань міжнародного 

співробітництва: 

1. Безчотнікова С. В., професор, декан факультету філології та масових 



комунікацій;  

2. Жарікова Ю. В., завідувач кафедри грецької філології та перекладу. 

3. Кажан Ю. М., доцент, завідувач кафедри німецької філології, голова 

комісії;  

4. Пахоменко С. П., доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики;  

5. Педченко О. В., старший викладач кафедри слов’янської філології та 

перекладу;  

6. Трифонова Г. В., завідувач кафедри італійської філології;  

7. Трофименко М. В.,  ректор університету; 

8. Бриштен В. В., начальник відділу міжнародних зв’язків;  

 

VIII. Постійна комісія Вченої ради з питань організації виховної роботи: 

1. Супріган А.О., заступник декана факультету філології та масових 

комунікацій; 

2. Котова О.Р., фахівець з виховної роботи гуртожитку МДУ; 

3. Манякіна О. С., заступник декана історичного факультету;  

4. Коробченко Л.В., помічник проректора з науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки) з виховної роботи, голова комісії; 

5. Нетреба М.М., заступник декана факультету іноземних мов; 

6. Осіпцов А. В., завідувач кафедри фізичного виховання, спорту та 

здоров’я людини; 

7. Сизоненко Г.О.,  інструктор  з організаційно-масової роботи молодіжного 

центру. 

8. Пічахчи О. В., заступник декана факультету грецької філології та 

перекладу; 

9. Тихомирова Г. Є., заступник декана економіко-правового факультету; 

10. Шибаєва А.С., інструктор з організаційно-масової роботи; 

11. Андрющук Г.О., голова студентської ради МДУ. 

 

IX. Постійна комісія Вченої ради з питань внутрішнього аудиту: 

1. Зіміна М. В., начальник навчального відділу, голова комісії;; 

2. Дворянкін В. О., доцент кафедри української філології; 

3. Коновалова Ю.В.,  фахівець загального відділу; 

4. Слющинський Б. В., завідувач кафедри філософії та соціології; 

5. Челбарах В. Ф., заступник головного бухгалтера з аудиту; 

6. Чередніченко І. В., завідувач відділу аспірантури; \ 

7. Данилова О.А., юрисконсульт юридичного відділу. 

 

 

X. Постійна комісія Вченої ради з питань адміністративно-господарської 

роботи: 

1. Батанова О. М., провідний фахівець з охорони праці; 



2. Гаєвець С. П., проректор із соціальних та організаційних питань; 

3. Дощік О. О., інженер з ремонту 1 категорії; 

4. Зінов’єва В. П., комендант гуртожитку; 

5. Лахтіна І. О.,  начальник планово-фінансового відділу; 

6. Сотченко О. І., начальник господарського відділу; 

7. Острецов В. М., головний енергетик, голова комісії; 

8. Данилова О.А., юрисконсульт юридичного відділу. 

 

Склад наукової ради МДУ 

1. Балабанов К.В., професор, 

2. Трофименко М.В., ректор МДУ 

3. Булатова О.В., перший проректор 

4. Чередніченко І.В. завідувач аспірантури, секретар ради 

5. Безчотнікова С.В. декан факультету філології та масових комунікацій 

6. Шабельник Т.В. завідувач кафедри математичних методів та 

системного аналізу 

7. Балабаниць А.В. в.о. завідувача кафедри менеджменту 

8. Павленко О.Г. декан факультету іноземних мов 

9. Лисак В.Ф. декан історичного факультету 

10. Романцов В.М., завідувач кафедри історичних дисциплін 

11. Сабадаш Ю. С., завідувач кафедри культурології та інформаційної 

діяльності 

12. Свірський Б.М., професор кафедри права та публічного 

адміністрування 

13. Толпежніков Р. О. , декан економіко-правового факультету 

14. Шепітько С. В.,  декан факультету грецької філології та перекладу 

15. Задорожня-Княгницька Л. В.,  завідувач кафедри педагогіки та освіти 

16. Кудлай В. О., доцент кафедри культурології та інформаційної 

діяльності, голова Ради молодих вчених МДУ 

 Склад науково-методичної ради 

1. Булатова О.В. – перший проректор, доктор економічних наук, 

професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, 

голова ради 

2.  Марена Т.В. – проректор з  науково-педагогічної роботи, доцент  

кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, заступник 

голови 

3. Балабаниць А.В. – в.о. завідувача кафедри менеджменту, доктор   

економічних наук, професор.  

4. Безчотнікова С.В. – декан факультету філології та масових 

комунікацій, доктор філологічних наук, професор кафедри соціальних 

комунікацій 

5. Бухало О. Л. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 



дошкільної освіти 

6. Воєвутко Н.Ю.  – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та освіти 

7. Гайдук Н.А. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янської філології та перекладу  

8. Гуржий М. Ю. – завідувач навчальної лабораторії з організації 

практик та працевлаштування випускників навчального відділу  

9. Дружко Д.О. – завідувач навчальної лабораторії з розвитку 

дистанційного навчання та автоматизованих систем управління 

навчального відділу  

10. Євмененко О.В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології 

11. Задорожна-Княгницька Л.В. – завідувач кафедри педагогіки і 

освіти, доктор педагогічних наук, професор. 

12. Зіміна М.В. – начальник навчального відділу, секретар ради 

13. Ізотова Ю.О. – завідувач навчальної лабораторії із забезпечення 

якості освіти 

14. Коробченко Л.В. – помічник проректора з науково-педагогічної 

роботи (міжнародні зв’язки) з виховної роботи. 

15. Луковка В. П. – начальник юридичного відділу  

16. Лисак В.Ф. – декан історичного факультету, доктор історичних 

наук, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики 

17. Манякіна О.С. – заступник декана історичного факультету з 

виховної роботи, доцент кафедри культурології та інформаційної 

діяльності, кандидат історичних наук 

18. Мартиненко Т.О. – ст. інспектор Центру підвищення кваліфікації 

та післядипломної освіти 

19. Мітюшкіна Х.С. – заступник декана економіко-правового 

факультету з наукової та навчально-методичної роботи, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри раціонального природокористування 

та охорони навколишнього середовища 

20. Павленко О.Г. – декан факультету іноземних мов, доктор 

філологічних наук, професор кафедри англійської філології 

21. Реуцька М.М. – член студентської ради МДУ 

22. Сабадаш Ю.С. – завідувач кафедри культурології та 

інформаційної діяльності, професор, доктор  культурології  

23. Стуліка О.Б. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

практичної психології 

24. Толпежніков Р.О. – декан економіко-правового факультету, 

доктор економічних наук, професор кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин 

25. Федорова Ю.Г. – в.о. завідувача кафедри англійської філології, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології 

26. Чередніченко І.В. – завідувач відділу аспірантури 

27. Шакула А.П. – директор наукової бібліотеки 



28. Шебаніц Д.М. – кандидат історичних наук, доцент кафедри права 

та публічного адміністрування, директор Центру довузівської підготовки 

та роботи з іноземними студентами 

29. Шепітько С.В. – декан факультету грецької філології та 

перекладу, кандидат філологічних наук, професор кафедри теорії та 

практики перекладу 

 

Склад ради з організації виховної діяльності 

1. Коробченко Л.В., помічник проректора з науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки) з виховної   роботи. 

2. Супріган А.О., заступник декана  з виховної роботи факультету 

філології та масових комунікацій. 

3. Осіпцов А. В., професор, завідувач кафедри фізичного виховання, 

спорту та здоров’я людини. 

4. Пічахчи О. В., заступник декана з виховної роботи  факультету 

грецької філології та перекладу. 

5. Манякіна О.С. заступник декана з виховної роботи історичного 

факультету.  

6. Нетреба  М. М., заступник декана  з виховної роботи факультету 

іноземних мов. 

7. Тихомирова Г. Є., заступник декана економіко-правового факультету.  

8. Сизоненко Г.О., інструктор  з організаційно-масової роботи 

молодіжного центру. 

9. Котова О.Р., фахівець з виховної роботи гуртожитку МДУ. 

10. Шибаєва А.С., інструктор  з організаційно-масової роботи молодіжного 

центру. 

11. Білоусова З.С., інспектор з соціальної роботи  молодіжного центру. 

12. Андрющук Г. О, голова студентської ради МДУ. 

13. Копилова К. О., голова студентської ради факультету філології і 

масових комунікацій.  

14. Тіхонська В.І., голова студентської ради економіко-правового 

факультету.  

15. Тараненко А., голова студентської ради факультету грецької філології 

та перекладу. 

16.  Гальчинська Г.О., Т. в. о. голови студентської ради факультету 

іноземних мов. 

17. Скрибченко С. І., голова студентської ради історичного факультету. 

 

 

 

Склад ради молодих вчених МДУ 

1. Кудлай В. О., к.н.соц.ком., доцент кафедри культурології та інформаційної 

діяльності, голова ради; 



2. Смирнова М. С., к.філол.н., завідувач кафедри теорії та практики перекладу, 

заступник голови; 

3. Осипенко К. В., к.екон.н., старший викладач кафедри менеджменту, секретар 

ради; 

4. Барегамян С. Х., к.ю.н., доцент кафедри права та публічного адміністрування, 

член ради; 

5. Вагабова А. О., асистент кафедри практичної психології, член ради; 

6. Гайдук Н. А., к.філол.н., доцент кафедри слов’янської філології та перекладу, 

член ради; 

7. Грачова А. В., к.філол.н., ст. викл. кафедри італійської філології, член ради; 

8. Маслова Г. М., ст.викл. кафедри слов’янської філології та перекладу, член 

ради; 

9. Мельникова-Курганова О. С., к.н.соц.ком., доцент кафедри соціальних 

комунікацій, член ради; 

10. Поклад Т. М., асистент кафедри італійської філології, член ради; 

11. Свєтлакова М. А., к.політ.н., ст.викл. кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики, член ради; 

12. Тютюма Т. С., асистент кафедри української філології, член ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


