
 

 

Відзначення працівників та студентів Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця під час ректорату  

30.09.2019 р. 

 



 

 

 

 

 

Грамотою за ІІІ місце у регіональній Всеукраїнській студентській олімпіаді з програмування 

серед команд економічних закладів вищої освіти нагороджено команду KhNUE_FamilyHeart у 

складі Кравченко Данила, Костяниці Костянтина, Коробки Вадима, Бєлінського Романа, студентів 

факультету ЕІ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамотою за ІІ місце у регіональній Всеукраїнській студентській олімпіаді з 

програмування серед команд економічних закладів вищої освіти нагороджено 

команду KhNUE_IQ++* у складі Євтушенко Богдана, Таланцева Михайла, 

Матяша Дениса, студентів факультету ЕІ 
 



 

 

Грамотою за І місце у регіональній Всеукраїнській студентській олімпіаді з 

програмування серед команд економічних закладів вищої освіти нагороджено команду 

KhNUE_EI_psy_kongroo у складі Казакова Гліба, Коваленко Юрія, Тимошевського 

Данила, Демцюри Ірини, студентів факультету ЕІ, також команда нагороджується 

сертифікатом за ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентського програмування 
 



 

 

 

Почесними грамотами за багаторічну бездоганну працю, зразкове виконання службових 

обов’язків, участь в організації та проведенні заходів, спрямованих на підтримку ділової 

репутації та іміджу ХНЕУ ім. С. Кузнеця та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотеки 

нагороджено Радченко Валентину Олексіївну, провідного бібліографа бібліотеки; Вагіну 

Рітту Юріївну, бібліографа І категорії бібліотеки; Дудко Наталію Всеволодівну, провідного 

бібліографа бібліотеки; Зубкову Галину Михайлівну, провідного бібліографа бібліотеки 

 



 

 

 

Почесною грамотою університету за активну участь у громадському житті 

університету, організацію та проведення заходів, спрямованих на підтримку ділової 

репутації та іміджу ХНЕУ ім. С. Кузнеця нагороджено Маликова Руслана, голову 

органу студентського самоврядування – молодіжної організації університету. 

 



 

 

 

Почесними грамотами 

університету за багаторічну бездоганну 

працю, зразкове виконання службових 

обов’язків, організацію та проведення 

заходів, спрямованих на підтримку 

ділової репутації та іміджу ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця та з нагоди Ювілею 

нагороджено: 

Піпенко Світлану Миколаївну, 

коменданта гуртожитку № 7 

«Академічний» 

Коптюх Марину Миколаївну, 

директора їдальні університету. 

 



 

 

 

Почесною грамотою університету за багаторічну плідну наукову і педагогічну 

діяльність, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, 

активну участь у проведенні заходів, спрямованих на підтримку і розвиток іміджу та 

ділової репутації університету та з нагоди 50-річчя з Дня народження нагороджено 

Бріля Михайла Сергійовича, декана факультету ЕП 

 



 

 

 

 

Оголошено Подяки від 

Управління культури і туризму 

ХОДА та організаторів конкурсу за 

сприяння у проведенні тренінгів у 

рамках обласного конкурсу серед 

публічних бібліотек Харкова та 

Харківської області «ВікіХарківщина 

2018» Харківському національному 

економічному університеті імені 

Семена Кузнеця, а також Подяка за 

участь та підтримку в організації та 

проведенні на високому рівні  ІІІ 

міжнародного фестивалю 

документального кіно 

 


