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В дзначення працівників та студентів Харківського національного економічного 

ніверситету імені Семена Кузнеця під час конференції трудового колективу 

26.12.2019 р. 

 

   
 

у 



Посвідчення об’єднання профспілок харківської області про підтвердження 
звання «Народний аматорській колектив профспілок України» одержала керівник Петрова 
Оксана 



Нагороджено жіночу збірну команди ХНЕУ імені Семена Кузнеця за І місце 

в змаганнях спартакіади серед студентів закладів вищої освіти за 2019/2020 навчальний 

рік з волейболу по ІІ групі. 



Організаторами Регіонального форуму “Мудрі батьки - щасливі діти”, який 

відбувся 1 грудня 2019 року в м. Харкові за допомогу в організації, проведенні форуму 
та активну волонтерську діяльність оголошено Подяки: Говоровській Алісі, Корнійчук 
Софії, Кіреєвій Ірині, Линюк Олександрі, Амирхоян Мері. 



Диплом ІІІ ступеня та сертифікат ІІІ регіонального турніру з фінансової 

грамотності Харківської обласної державної адміністрації отримала команда ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця «Фінансово грамотні». 

Батькам студентів направлено особисті Подяки від Ректора Пономаренка 
Володимира Степановича 



Оголошено Подяку за якісну підготовку команди-призера фіналу ІІІ регіонального 

турніру з фінансової грамотності Харківської обласної державної адміністрації тренеру 

команди Азізовій Катерині Михайлівні, доценту кафедри банківської справи 

і фінансових послуг. 



Оголошено Подяку за духовно-моральне виховання молоді та пізнавальну 

лекцію-концерт про життєвий та творчий шлях віденського класика Л. Бетховена для 

студентів університету, постійну активну участь у заходах, спрямованих на 

підтримку і розвиток іміджу та ділової репутації ХНЕУ ім. С. Кузнеця Кордовській 

Поліні, куратору проекту «Класика для молоді» 



Оголошується Подяка за розвиток матеріально-технічної бази навчальних 

корпусів, фізкультурно-оздоровчого комплексу, гуртожитків університету, активну 

участь у заходах, спрямованих на підтримку і розвиток іміджу та ділової репутації 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця Богатирьову Вадиму Анатолійовичу, директору ТОВ 

«Синтез» 



Організаторами обласного форуму “Птах надії”, який відбувся 23 грудня 2019 
року на базі університету за допомогу в організації, проведенні форуму та активну 
волонтерську діяльність оголошено Подяки: 

Пономаренку Володимиру Степановичук – ректору університету 



Зимі Олександру Григоровичу – професору, заступнику керівника 

(проректору з науково-педагогічної роботи); 



Кутвицькій Тетяні Олександрівні – 

практичному психологу 



Мельник Анні, Тетірко Тетяні, 

Романчик Альоні, 

Семенцовій Крістіні, Чивичиловій Софії 



Іванцову Євгену, Байдаку Кирилу, 

Ковнір Нікіті, Мезин Єгору 



Говорській Алісі, Корнійчук Софії, 

Семиволос Юлії, 

Чалій Ангеліні, Сорокіній Діані 



Томенко Євгенії, Гусаковій Олесі, 

Погребак Софії, Сіддик Аніті 



Грамотою ХНЕУ імені Семена Кузнеця за бездоганну працю, зразкове 

виконання службових обов’язків та підтримку ділової репутації, іміджу університету 

та з нагоди ювілею з дня народження нагороджено Лукяшко Лілію Володимирівну 

– інженера кафедри менеджменту, логістики та економіки 



Нагрудним знаком ХНЕУ імені Семена Кузнеця «Золотий знак» вдруге нагороджено 
Назарову Галину Валентинівну професор, зав. каф. економіки та соціальних наук. 



Дипломом за перемогу у ХХІ обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – 

кращі імена» у номінації «Завідувач кафедри» нагороджується Черемська 
Ольга Степанівна - завідувач кафедри українознавства і мовної підготовки 
іноземних громадян, професор 



Атестати доцентів отримали 

Алексєєнко Інна Іллівна – доцент кафедри фінансів 



Дзеніс Олексій Олександрович – доцент кафедри міжнародної економіки та 
зовнішньоекономічної діяльності 



Євдокімова-Лисогор Леся Анатоліївна – доцент кафедри педагогіки, 

іноземної філології та перекладу 



Олексенко Олена Олексіївна - доцент кафедри педагогіки, 

іноземної філології та перекладу 



Мартинова Олена Вадимівна – доцент кафедри вищої математики та 

економіко-математичних методів 



Пивовар Ірина Володимирівна – доцент кафедри економічної теорії, 

статистики та прогнозування 



Полтініна Ольга Павлівна – доцент кафедри фінансів 



Хвостенко Владислав Сергійович – доцент кафедри фінансів 



Ципіна Діана Савеліївна – доцент кафедри педагогіки, 

іноземної філології та перекладу 



Атестат професора отримав Мілов Олександр Володимирович – професор 
кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій 



Нагороджено фірмовим світшотом ученицю 11 класу школи № 162 міста Харкова, 
слухачку підготовчих курсів,  яка стала переможцем вікторини «Осінньої 
французької школи», що проходила за підтримки АЮФ в ХНЕУ імені Семена 
Кузнеця Лукіну Світлану 



Особливий новорічний подарунок від Ректора Володимира Степановича 

Пономаренка для найактивніших членів молодіжної організації напередодні річниці 

90-ліття університету – 15 іменних світшотів з логотипом університету. 


