
 

 

 

Відзначення працівників та студентів Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця під час конференції трудового колективу 

30.06.2021 р. 



 

 

Дипломом та статуеткою Харківського 

міського конкурсу студентської художньої 

самодіяльності «Студентська весна - 2021» за 

 I місце в номінації Оригінальний жанр – 

Циркове мистецтво – нагороджується  

КРОХМАЛЬ Катерина, 

студентка факультету ФІО 

 



 

Дипломами за якісну підготовку та високий рейтинг Харківського міського конкурсу 

студентської художньої самодіяльності «Студентська весна-2021» нагороджуються: 

КРАМАР Віталій – художній керівник Молодіжного центру; 

ЧАПЛИНСЬКА Ірина – директор Молодіжного центру 



 

Подякою Національної академії 

педагогічних наук України за 

значні особисті досягнення в 

реалізації державної політики в 

галузі національної освіти, 

плідну науково-педагогічну 

діяльність нагороджується 

БРУСІЛЬЦЕВА Ганна –  

доцент кафедри туризму. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подяки ХНЕУ імені Семена Кузнеця 

за активну спортивну діяльність, 

організацію та проведення заходів, 

спрямованих на підтримку ділової 

репутації та іміджу університету 

оголошуються: 

РОГАЧЕВСЬКОМУ Олексію – 

голові молодіжної організації 

факультету МЕП 

ОСТАПЧУКУ Данилу – заступнику 

голови молодіжної організації 

факультету МЕП 



 

 

 

Грамотою Харківського 

національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця 

за високий професіоналізм, активну 

участь у громадській та науковій 

діяльності університету, 

організацію та проведення заходів 

нагороджується  доктор 

педагогічних наук 

МКРТІЧЯН Оксана –  

доцент кафедри фізичного 

виховання та спорту 



 

Дипломом ІІ ступеня Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Міжнародна торгівля» 

нагороджується ШЕВЧЕНКО Валерія, 

студентка факультету МЕП 

Оголошується Подяка за керівництво 

науковою роботою, яка зайняла призове 

місце на Всеукраїнському конкурсі 

БЕСТУЖЕВІЙ Світлані – доценту 

кафедри міжнародної економіки і 

менеджменту. 

 



 

Дипломами Харківського регіонального конкурсу студентських 

наукових робіт за напрямом «Економічні науки» нагороджуються 

Дипломом І ступеня 

ПІЛІПІЙ Вікторія, 

студентка факультету ФІО 

 

Дипломами ІІ ступеня 

ІВАНОВА Анастасія, 

студентка факультету ФІО 

ЛУНСЬКИЙ Андрій, 

студент факультету ФІО 

 



 

 

 

Дипломами ІІІ ступеня 

ВАНДИШЕВА Христина, студентка факультету ФІО 

СКОСИРЄВА Маргарита, студентка факультету ФІО 



 

Оголошується Подяка за високий професіоналізм при 

підготовці переможця Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт «Управління 

спортивно-оздоровчою діяльністю»  

СУЩЕНКО Олені – завідувачу кафедрою туризму 

Дипломом І ступеня Міжнародного конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

нагороджується ПЕТРОВА Анастасія,  

студентка факультету МЕП. 

 

Оголошується Подяка за керівництво науковою 

роботою АХМЕДОВІЙ Олені  

– доценту кафедри туризму. 

 



 

Дипломом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт «Публічне управління та 

адміністрування» нагороджується  

МАЦИШИН Максим, студентка факультету ЕП. 

 

Оголошується Подяка за високий професіоналізм при 

підготовці переможця Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування» 

БОЛОТОВІЙ Олені – доценту кафедри державного 

управління, публічного адміністрування та 

регіональної економіки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломом ІІ ступеня Міжнародного конкурсу 

студентських наукових робіт «Кредитно-

банківська система: історія, сучасність та 

перспективи розвитку» нагороджується 

ІВАНОВА Дар’я, студентка факультету ЕП. 

Також Дар’я нагороджується Дипломом ІII 

ступеня Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Облік і оподаткування». 

Дипломом ІІІ ступеня Харківського 

 регіонального конкурсу студентських 

наукових 

 робіт за напрямом «Гуманітарні науки» 

нагороджується ШЕРШЕНЬ Вікторія,  

студентка факультету МВЖ. 

 



 

 

 

 

 

Оголошується Подяка за підготовку переможця 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

 зі спеціальності «Цивільна безпека» БУЦ Юрію  – 

завідувачу кафедри технологій і безпеки життєдіяльності. 

 



 

Дипломом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації «Автомобільний транспорт»  

нагороджується КУЩ Яна, студентка факультету МВЖ. Також  

ЯНА нагороджується Дипломом ІI ступеня Всеукраїнського  

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка 

бізнесу». 

Оголошується Подяка за високоякісну підготовку переможця  

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Економіка бізнесу» ОТЕНКО Ірині – завідувачу  

кафедри міжнародних економічних відносин.  

Також Ірина Павлівна нагороджується нагрудним знаком 

Національної академії педагогічних наук України Ушинський К.Д. 

Дипломом ІI ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації «Економіка АПК та сільського 

господарства» нагороджується КУЩ Яна. 

Оголошується Подяка за високоякісну 

підготовку переможця Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Економіка АПК та 

сільського господарства»  

ПТАЩЕНКО Олені – декана 

факультету МВЖ 



 

Почесною грамотою та статуеткою на 

районному етапі міського конкурсу 

«Молода людина року» в номінації 

«Студенти закладів вищої освіти ІІІ-IV 

рівня акредитації» нагороджується 

КУЩ Яна, студентка факультету МВЖ. 

Дипломом та статуеткою на районному 

етапі міського конкурсу «Молода 

людина року» в номінації «Діяльність у 

невиробничій сфері» нагороджується 

ТУТОВА Анастасія – аспірантка 

кафедри менеджменту, логістики та 

інновацій. 



 

Подякою університету за багаторічну плідну 

наукову і педагогічну діяльність, значну роботу 

по національно-патріотичному вихованню молоді 

нагороджується ЗАХАРОВ Володимир – 

старший викладач кафедри менеджменту, 

логістики та інновацій. 

Нагрудним знаком Національної академії 

педагогічних наук України Ушинський К.Д. 

нагороджується ВНУКОВА Наталія – професор, 

доктор кафедри банківської справи і фінансових 

послуг 



 

Дипломи магістрів Спільної українсько-польської програми з вищої школи менеджменту охорони праці отримують: 



 

 

 

 

Диплом доктора філософії за спеціальністю «Економіка» отримують: 

БАЛЛА Людмила  ДЕМ'ЯНЕНКО Аліна     ПЛЄХАНОВА  Тетяна 

(Науковий керівник: (Науковий керівник:     (Науковий керівник: 

 професор Малярець Людмила);  професор Назарова Галина);     доцент Верещагіна Ганна) 



 

Диплом доктора філософії за  

спеціальністю «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

отримує: 

ПЛЕСКУН Інна, 

 (Науковий керівник: професор 

Колодізєв Олег) 

Диплом доктора філософії за 

 спеціальністю 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» отримує: 

УВАРОВА Анастасія 

(Науковий керівник професор 

Шталь Тетяна) 

Диплом доктора філософії за  

спеціальністю «Туризм» 

отримує: 

ВОВК Катерина  

(Науковий керівник: професор 

Наумік-Гладка Катерина) 



 

Атестати доцентів отримують: 

БЕЗСОННИЙ Віталій –  доцент  

кафедри природоохоронних технологій,  

екології та безпеки життєдіяльності 

ВАГАНОВА Ірина – доцент кафедри  

правового регулювання економіки 

ДОБРОСКОК Юлія – начальник відділу  

міжнародних зв’язків 

 



 

КОЗУБОВА Наталія – доцент кафедри 

 туризму 

КОРОЛЬОВ Роман – доцент кафедри 

 кібербезпеки та інформаційних 

 технологій 

ПАСТУШЕНКО Андрій – доцент 

 кафедри міжнародного бізнесу та 

 економічного аналізу 

 



 

 

 

ПЕРЕПЕЛЮКОВА Олена – доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного 

аналізу 

ПОГАСІЙ Сергій – доцент кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій 

ХВОСТЕНКО Владислав – доцент кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій 



 

Атестати професора одержують 

КАЛАШНІКОВА Тетяна – професор кафедри економіки підприємства та менеджменту 

МІНУХІН Сергій – професор кафедри інформаційних систем. 

Детальний фото-звіт за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/1h2WwikeRc_NGvRR8788f1YQ4hupSlchm?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1h2WwikeRc_NGvRR8788f1YQ4hupSlchm?usp=sharing



