
Працівники університету, 

які отримали почесні відзнаки за багаторічну сумлінну працю, 

особистий внесок у розвиток освіти і науки та з нагоди 210-річчя університету 

Відзнаки Міністерства освіти і науки України 

нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» 

 Анатолій Божков, директор Науково-дослідного інституту біології 

нагрудний знак «Відмінник освіти» 

 Валентин Лаптєв, заступник декана економічного факультету 

почесна грамота 

 Олег Калугін, декан хімічного факультету 

 Євген Перський, завідувач кафедри біохімії 

Відзнаки Президії Національної академії наук України 

відзнака «За професійні здобутки» 

 Ігор Чуєшов, завідувач кафедри математичної фізики й обчислювальної математики, 

член-кореспондент НАН України 

Відзнаки Президії та ЦК Профспілки працівників НАН України 

почесна грамота 

 Ірина Бельська, завідувач відділу малих тіл Сонячної системи 

 Ігор Денисенко, професор кафедри прикладної фізики та фізики плазми 

 Олександр Думін, заступник декана факультету радіофізики, біомедичної електроніки 

та комп’ютерних систем 

 Василь Жмурко, завідувач кафедри фізіології та біохімії рослин і мікроорганізмів 

 Сергій Рассомахін, завідувач кафедри безпеки інформаційних систем і технологій 

Відзнаки Харківської обласної державної адміністрації 

почесна грамота 

 Микола Горобець, завідувач кафедри прикладної електродинаміки 

 Алла Краснопьорова, завідувач відділу радіохімії і радіоекології Науково-дослідного 

інституту хімії 

подяка 

 Володимир Криловський, доцент кафедри фізики низьких температур фізичного 

факультету 

 Олег Шеховцов, доцент кафедри експериментальної фізики 



Відзнаки Харківської обласної ради 

подяка 

 Олександр Каграманян, директор Центру міжнародної освіти 

 Наталя Фарафонова, доцент кафедри математичних методів в економіці, начальник 

навчального відділу університету 

Відзнаки Харківської міської ради 

подяка 

 Дмитро Батраков, професор кафедри теоретичної радіофізики 

 Наталя Тютрюмова, заступник директора Центру довузівської освіти 

Відзнаки Президії Національної академії педагогічних наук України 

медаль «Ушинський К. Д.» 

 Ірина Шевченко, завідувач кафедри ділової іноземної мови та перекладу 

 Лариса Хижняк, професор кафедри прикладної соціології 

медаль «Сковорода Г. С.» 

 Людмила Сокурянська, завідувач кафедри соціології 

почесна грамота 

 Володимир Єгоренков, професор кафедри експериментальної фізики 

 Сергій Куліш, доцент кафедри українознавства, начальник відділу кадрів 

 Вікторія Самохіна, завідувач кафедри англійської філології 

подяка 

 Ірина Венедіктова, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін 

 Максим Даньшин, заступник декана з наукової роботи юридичного факультету 

 Надія Казакова, доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

 Тамара Меркулова, завідувач кафедри економічної кібернетики та прикладної 

економіки 

 Алла Некос, виконуюча обов’язків завідувача кафедри екологічної безпеки та 

екологічної освіти 

 Євгеній Ніколаєнко, завідувач кафедри загальної практики-сімейної медицини 

 Володимир Пономарьов, завідувач кафедри психіатрії, наркології, неврології та 

медичної психології 

 Любов Хавкіна, завідувач кафедри журналістики 



Відзнаки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

почесна грамота 

 Тетяна Кагановська, декан юридичного факультету, завідувач кафедри державно-

правових дисциплін 

 Ірина Венедіктова, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін 

 Василь Трубников, завідувач кафедри 

Відзнаки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

премія імені В. Н. Каразіна 

 Володимир Гірка, професор кафедри прикладної фізики та фізики плазми 

премія І ступеню 

 Михайло Любічев, професор кафедри історії Росії 

почесні грамоти 

 Анатолій Удод, проректор з економічних питань та господарчої роботи 

 Валентина Шаповал, доцент кафедри економічної теорії  

 Людмила Новікова, виконуюча обов’язків завідувача кафедри міжнародного права 

 Сергій Утєвський, доцент кафедри зоології та екології тварин 

 Тетяна Кагановська, декан юридичного факультету, завідувач кафедри державно-

правових дисциплін 

 Сергій Куделко, професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології, 

кафедри туристичного бізнесу, директор Центру краєзнавства імені П. Т. Тронька 

 Юрій Шкуратов, професор кафедри астрономії та космічної інформатики 

 Андрій Дорошенко, професор кафедри органічної хімії 

 Андрій Гах, доцент кафедри теоретичної ядерної фізики та вищої математики імені 

О. І. Ахієзера 

 Сергій Литовченко, доцент кафедри матеріалів реакторобудування та фізичних 

технологій 

 Анатолій Лур’є, професора кафедри гідрогеології 

 Ганна Кулєшова, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 

 Світлана Труш, заступник головного бухгалтера 

 Тамара Челомбітко, заступник головного бухгалтера 

 Надія Хруслова, начальник планово-фінансового відділу 

 Тамара Луценко, провідний економіст 

 Олена Чуєва, провідний бухгалтер 

 Валерій Земецький, провідний інженер 

 Олег Шило, директор Центру комп’ютерних технологій 



 Василь Бездітко, начальник військово-мобілізаційного відділу 

 Вікторія Іващенко, директора Музею історії університету 

 Віктор Клименко, начальника автотранспортного підрозділу 

 Вікторія Захарова, провідний інженер ремонтно-будівельної служби 

 Лідія Зубрєва, комендант господарчого відділу господарчої служби 

 Юрій Сосницький, начальник дільниці служби охорони 

подяка ректора 

 Лариса Григорова-Беренда, доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

 Анатолій Парфіненко, доцент кафедри туристичного бізнесу 

 Іван Посохов, доцент кафедри туристичного бізнесу 

 Тетяна Демченко, доцент кафедри економічної теорії 

 Олена Файер, доцент кафедри міжнародного права 

 Оксана Тростинська, доцент кафедри мовної підготовки Центру міжнародної освіти  

 Ольга Гудзенко, старший викладач кафедри соціально-економічних наук Центру 

міжнародної освіти 

 Евеліна Джурко, старший викладач кафедри української та російської мов 

як іноземних Центру міжнародної освіти 

 Володимир Куліков, заступник декана історичного факультету, доцент кафедри історії 

України 

 Сергій Шматков, завідувач кафедри теоретичної та прикладної системотехніки 

 Руслан Сухов, доцент кафедри інформаційних технологій в енергетичних системах 

 Ігор Черваньов, професор кафедри фізичної географії і картографії 

 Ігор Удалов, доцент кафедри гідрогеології 

 Людмила Ключко, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 

 Олег Полєвіч, доценту кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 

 Валентина Піпченко, старший лаборант кафедри економічної теорії 

 Любов Шуліка, провідний економіст  

 Людмила Челомбітко, бухгалтер І категорії 

 Ірина Гаврилюк, провідний бухгалтер  

 Ольга Сокирко, бухгалтер І категорії 

 Світлана Серебрянникова, провідний бухгалтер 

 Любов Журба, завгосп господарчого відділу 

 Раїса М’ясоутова, інженер І категорії ремонтно-будівельної служби 

 Олексій Котелевський, столяр 6 розряду ремонтно-будівельної служби 

 Наталія Шерстюк, прибиральниця службових приміщень 


