
За особисті досягнення в галузі науки, вагомий внесок у вирішення науково-

технічних та соціально-економічних проблем Харківської області 

пам’ятними дипломами обласних іменних стипендіатів в галузі науки у 

2020 році нагороджуються: 
 

номінація «Аграрні науки» стипендія імені Олексія Никаноровича Соколовського: 

ГОПЦІЙ Тетяна Іванівна – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

кафедри генетики, селекції та насінництва Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва 

ПУЗІК Людмила Михайлівна - доктор сільськогосподарських наук, професор, 

професор кафедри оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка 

номінація «Гуманітарні науки» – дві стипендії імені В.Н.Каразіна 

ІОНОВА Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій 

і спеціальній освіті Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди 

РОГАНОВА Марина Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

номінація «Економіка» – одна стипендія імені М.І.Туган-Барановського 

ЧОРНА Марина Віталіївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економіки підприємств харчування та торгівлі ім. І.Г. Бережного Харківського державного 

університету харчування та торгівлі 

номінація «Математика» – одна стипендія імені М.В.Остроградського 

ГОРЬКАВИЙ Василь Олексійович - доктор фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник, доцент, провідний науковий співробітник відділу диференціальних 

рівнянь і геометрії Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна 

Національної академії наук України  

номінація «Медицина і біологія» – одна стипендія імені І.І.Мечникова 

КОСТЮК Інна Федорівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

внутрішніх та професійних хвороб Харківського національного медичного університету 

номінація «Медицина і біологія» – одна окрема стипендія  імені Л.Т. Малої 

КОЛЕСНІКОВА Олена Вадимівна – доктор медичних наук, професор, заступник 

директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої 

Національної академії медичних наук України»  

номінація «Правознавство» – одна стипендія імені В.П.Маслова 

ЛУК’ЯНОВ Дмитро Васильович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 



номінація «Технічні науки» – шість стипендій імені Г.Ф.Проскури 

ЛУКІН Володимир Васильович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

інформаційно-комунікаційних технологій ім. О.О. Зеленського Національного аерокосмічного 

університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

ВОРОНКОВ Олександр Іванович – доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри двигунів внутрішнього згоряння Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету 

ЗАЙЦЕВ Борис Пилипович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, 

провідний науковий співробітник відділу вібраційних і термоміцнісних досліджень Інституту 

проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України 

ДУБІНІНА Антоніна Анатоліївна – доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри товарознавства та експертизи товарів Харківського державного університету 

харчування та торгівлі 

КАРТАШОВ Володимир Михайлович – доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем Харківського 

національного університету радіоелектроніки 

 номінація «Фармація» – одна стипендія імені М.О.Валяшка 

МЕРКУЛОВА Юлія Вадимівна – кандидат біологічних наук, провідний науковий 

співробітник лабораторії фармакопейного аналізу ДП «Український науковий фармакопейний 

центр якості лікарський засобів» 

номінація «Фізика та астрономія» – дві стипендії  імені К.Д.Синельникова 

КОЛЕСНІЧЕНКО Юрій Олексійович – доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач відділу транспортних властивостей провідних та надпровідних систем Фізико-

технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України  

КИШКО Сергій Олександрович – кандидат фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник відділу вакуумної електроніки Інституту радіофізики та електроніки 

ім. О.Я. Усикова Національної академії наук України 

номінація «Хімія» – одна стипендія імені М.М.Бекетова 

КИРИЧЕНКО Олександр Васильович – доктор хімічних наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри органічної хімії Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна 

номінація «Інформатика та комп’ютерні науки» – одна стипендія  

імені В.В.Свиридова 

ХАРЧЕНКО Вячеслав Сергійович – доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки Національного аерокосмічного 

університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 



 номінація «Науки про Землю» – одна стипендія імені А.М. Краснова 

МАМОНОВ Костянтин Анатолійович – доктор економічних наук, професор, декан 

будівельного факультету Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За значні досягнення в галузі науки пам’ятними дипломами обласних 

стипендіатів в галузі науки у 2020 році нагороджуються: 

номінація «Аграрні науки» стипендія імені Олексія Никаноровича Соколовського: 

СУСКА Анастасія Анатоліївна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

деревооброблювальних технологій та системотехніки лісового комплексу Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка 

ЗВЯГІНЦЕВА Анна Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, старший 

науковий співробітник лабораторії імунітету рослин до хвороб та шкідників Інституту 

рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України 

номінація «Гуманітарні науки» – дві стипендії імені В.Н.Каразіна 

МАЛІКОВ Василь Володимирович – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

українознавства, культурології та історії науки Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

ГОЛІКОВ Олександр Сергійович - доктор соціологічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціології Харківського національного університет імені В.Н. Каразіна 

 номінація «Економіка» – одна стипендія імені М.І.Туган-Барановського 

АЧКАСОВА Світлана Анатоліївна - кандидат економічних наук, доцент кафедри 

банківської справи і фінансових послуг Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця 

номінація «Математика» – одна стипендія імені М.В.Остроградського 

ЗАВАРЗІНА Олеся Олегівна - аспірантка кафедри фундаментальної математики 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  

номінація «Медицина і біологія» – одна стипендія імені І.І.Мечникова 

ЛАВІНСЬКА Олена Володимирівна – кандидат біологічних наук, науковий 

співробітник діагностичної лабораторії з імуноферментним та імунофлуоресцентним аналізом 

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева Національної академії 

медичних наук України» 

номінація «Медицина і біологія» – одна окрема  стипендія  імені Л.Т. Малої 

КАДИКОВА Ольга Ігорівна – доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри 

внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої 

Харківського національного медичного університету 

номінація «Правознавство» – одна стипендія імені В.П.Маслова 

ПЕТРИШИН Олег Олександрович – кандидат юридичних наук, учений секретар 

Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування 

Національної академії правових наук України 

номінація «Технічні науки» – шість стипендій імені Г.Ф.Проскури 

ГЛУШКО Альона Валеріївна - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри 

зварювання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 



КРЕЧ Антон Владиславович - кандидат технічних наук, науковий співробітник відділу 

гетероструктурованих матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії 

наук України 

ЩЕРБІНІН Сергій Олександрович – кандидат технічних наук, начальник науково-

інформаційного відділення наукового центру Повітряних Сил Харківського національного 

університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба  

ПЕТРОВА Олена Олександрівна – кандидат технічних наук, старший викладач  

кафедри будівельних конструкцій Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова 

БОРЗЯК Ольга Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент, докторант кафедри 

будівельних матеріалів, конструкцій та споруд Українського державного університету 

залізничного транспорту 

 номінація «Фармація» – одна стипендія імені М.О.Валяшка 

ХАЛАВКА Марина Василівна – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри 

заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету 

номінація «Фізика та астрономія» – дві стипендії  імені К.Д.Синельникова 

ЄРІН Сергій Миколайович - молодший науковий співробітник відділу 

радіоастрономічної апаратури і методів спостережень Радіоастрономічного інституту 

Національної академії наук України 

МЕНЬШИКОВА Світлана Іванівна – кандидат фізико-математичних наук, старший 

викладач кафедри фізики Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» 

номінація «Хімія» – одна стипендія імені М.М.Бекетова 

ФЕСЕНКО Олексій Ігорович – кандидат технічних наук, асистент кафедри хімії та 

інтегрованих технологій Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

номінація «Інформатика та комп’ютерні науки» – одна стипендія  

імені В.В.Свиридова 

 ІЛЛЯШЕНКО Олег Олександрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри 

комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки Національного аерокосмічного університету               

ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

 номінація «Науки про Землю» – одна стипендія імені А.М. Краснова 

СІННА Олена Іванівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної 

географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

 


