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Переможці конкурсу «KHNUE AMBASSADOR» у 2021 році:  

                     

     

 

            



 

 

Стало доброю традицією, коли наші першокурсники, після вступу до університету та 

проходження ознайомчої практики, завітають до своїх шкіл для того, щоб старшокласникам та 

вчителям розповісти про своє студентське життя. 

Сьогодні ми відзначаємо найкращих з них, тих, хто завітав до школи та набрав найбільшу 

кількість лайків у Інстаграм і виконали усі вимоги конкурсу. 

Зустрічайте переможців конкурсу у 2021 році:  
ЛЕВЧЕНКО Владислав - студент факультету ФіО, ОСТРЯКОВ Ярослав – студент 

факультету МіМ, ГУБСЬКИЙ Микола - студент факультету ЕП,  РУБЕЛЬ Богдан - студент 

факультету ІТ, КУШНІРОВА Валерія – студентка факультету МЕП, ЧАЛА Анна - студентка 

факультету МВЖ. 

Дякуємо усім, хто взяв учать у нашому конкурсі та підтримував наших конкурсантів! 



Подяки Університету за активну участь у суспільному студентському житті, 

ефективне управління та визначення діяльності Молодіжної організації Університету 

оголошуються ЮХМАН Вероніці – заступнику голови Молодіжної організації та 

ЛЕБЕДЄВІЙ Аліні – голові Молодіжної організації. 

                



За перемогу в конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації 

«Завідувач кафедри фізичного виховання» нагороджується завідувач кафедри 

фізичного виховання та спорту МАРАКУШИН Андрій. 

 

 



Грамотою Академії фінансового моніторингу за вагомий внесок у підвищення 

кваліфікації фахівців у сфері запобігання та протидії легалізації доходів 

нагороджується професор кафедри банківської справи і фінансових послуг 

ВНУКОВА Наталія. 

 
 



Посвідчення та нагрудний знак до Почесного звання «Заслужений діяч науки і 

техніки України» вручається завідувачу кафедри менеджменту, логістики та 

інновацій ЯСТРЕМСЬКІЙ Олені. 

 

 



Атестати доцента отримали: 

                                    

                                                                         

 

 

 

 

 

ГЕРАЩЕНКО Інна -  доцент 

кафедри менеджменту, 

логістики та інновацій. 

 

 

МАЛИШКО Євгенія – доцент 

кафедри фінансів. 

 

БОЛОТОВА Олена – доцент 

кафедри державного 

управління, публічного 

адміністрування та регіональної 

економіки. 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАПЕНКО Вікторія – 

доцент кафедри митної справи. 

 

САТУШЕВА Карина – доцент 

кафедри міжнародних 

економічних відносин. 

 

ЧЕРНИШОВ Володимир – 

доцент кафедри фінансів. 

 



Атестати професора отримали: 

                                               

 

 

 

 

 

БУЦ Юрій – професор кафедри 

технологій і безпеки життєдіяльності. 

 

ЛЕБІДЬ Олеся – професор кафедри 

міжнародних економічних відносин. 

 



 

 

Детальний фотозвіт за посиланням: https://photos.app.goo.gl/vFPVHWVPVUZ5qbTg9 

https://photos.app.goo.gl/vFPVHWVPVUZ5qbTg9



