СПИСОК
переможців та дипломантів ХХ обласного конкурсу
«Вища школа Харківщини – кращі імена»
Номінація
«За мудрість і відданість освіті»
Бєлова Людмила Олександрівна - доктор соціологічних наук,
професор, директор Харківського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України.
Номінація
«За шляхетний приклад служіння українському народові»
Приходько Ігор Іванович – полковник, доктор психологічних
наук, професор, начальник науково-дослідного центру службовобойової діяльності Національної гвардії України Національної
академії Національної гвардії України.
Касімов Анатолій Михайлович - полковник, начальник кафедри
загальновійськових дисциплін факультету озброєння та військової
техніки Військового інституту танкових військ Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Шевченко Антон Федорович - підполковник, кандидат технічних
наук, доцент, заступник начальника кафедри озброєння військ
протиповітряної оборони Сухопутних військ Харківського
національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
Приходько Юрій Олександрович - полковник, кандидат
психологічних наук, доцент, начальник медико-санітарної частини
Національного університету цивільного захисту України.
Драновський Вячеслав Іванович - підполковник, директор
Центру первинної професійної підготовки «Академія поліції»
Харківського національного університету внутрішніх справ.
Номінація «Декан факультету»
Переможець
Гірка Ігор Олександрович - доктор фізико-математичних наук,
професор, декан фізико-технічного факультету Харківського
національного
університету
імені
В.Н.Каразіна,
член - кореспондент НАН України.
Анциферов Олександр Юрійович - кандидат юридичних наук,
декан факультету № 5 Харківського національного університету
внутрішніх справ.

Дипломанти
Єрохін Андрій Леонідович - доктор технічних наук, професор,
професор, декан факультету комп'ютерних наук Харківського
національного університету радіоелектроніки.
Довженко Тетяна Олексіївна - доктор педагогічних наук, доцент,
декан
факультету
початкового
навчання
Харківського
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
Турнєєв Сергій Петрович - доцент, декан виконавськомузикознавчого
факультету
Харківського
національного
університету мистецтв імені І.П. Котляревського, Заслужений діяч
мистецтв України.
Шевченко Володимир Якович - доцент, декан факультету
образотворчого мистецтва Харківської державної академії дизайну і
мистецтв.
Джим Віктор Юрійович - кандидат наук з фізичного виховання і
спорту, доцент, декан факультету підвищення кваліфікації,
перепідготовки та заочного навчання Харківської державної
академії фізичної культури.
Номінація «Завідувач кафедри»
Переможці
Золотухіна Світлана Трохимівна.- доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки
вищої
школи
Харківського
національного
педагогічного
університету імені Г.С. Сковороди.
Внукова Наталія Миколаївна - доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри управління фінансовими послугами,
Харківського національного економічного університету імені
Семена Кузнеця.
Бочуля Тетяна Володимирівна - доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та
оподаткування Харківського державного університету харчування
та торгівлі.
Дипломанти
Бараннік Володимир Вікторович - доктор технічних наук,
професор, начальник кафедри бойового застосування та
експлуатації АСУ Харківського національного університету
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Дикань Володимир Леонідович - доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри економіки та управління виробничим і
комерційним бізнесом Українського державного університету
залізничного транспорту.
Редін Петро Олексійович - кандидат філологічних наук, доцент,
завідувач кафедри української мови Харківського регіонального
інституту
державного
управління
Національної
академії
державного управління при Президентові України.
Островська Карина Володимирівна - доцент, завідувач кафедри
народної хореографії Харківської державної академії культури,
Заслужений працівник культури України.
Номінація «Викладач фундаментальних дисциплін»
Переможці
Першина Юлія Ігорівна - доктор фізико-математичних наук,
доцент, професор кафедри вищої та прикладної математики
Української інженерно-педагогічної академії.
Тугай Дмитро Васильович - доктор технічних наук, доцент,
завідувач
кафедри
альтернативної
електроенергетики
та
електротехніки, учений секретар Харківського національного
університету міського господарства імені О.М. Бекетова.
Таран Анатолій Олексійович - доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри фізики Національного аерокосмічного
університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний
інститут”.
Дипломант
Шульга Наталія Вікторівна - доктор педагогічних наук, доцент,
професор
кафедри
економіко-математичних
методів
та
інформаційних технологій Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету.
Номінація «Викладач гуманітарних дисциплін»
Переможець
Поліщук Ігор Олексійович - доктор політичних наук, професор,
професор кафедри соціології та політології Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Дипломанти
Проценко Ольга Петрівна - доктор філософських наук, професор,
професор кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Харківського
національного університету будівництва та архітектури.

Фінін Георгій Іванович - доктор філософських наук, доцент,
завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін Комунального
закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської
обласної ради.
Номінація «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін»
Переможець
Хохленкова Наталя Вікторівна - доктор фармацевтичних наук,
професор, професор кафедри технології ліків Національного
фармацевтичного університету.
Гончарь Маргарита Олександрівна - доктор медичних наук,
професор, завідувач кафедри педіатрії № 1 та неонатології
Харківського національного медичного університету.
Дипломанти
Соболь Олександр Миколайович - доктор технічних наук,
старший науковий співробітник, професор кафедри управління та
організації діяльності у сфері цивільного захисту Національного
університету цивільного захисту України.
Фесенко Тетяна Григорівна - кандидат технічних наук, доцент,
професор кафедри будівництва та архітектури Луганського
національного аграрного університету (м. Харків).
Сословський Володимир Георгійович - кандидат економічних
наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та
страхування
Харківського
навчально-наукового
інституту
Державного вищого навчального закладу «Університет банківської
справи».
Рижкова Таїсія Миколаївна - доктор технічних наук, зооінженер,
доцент кафедри технології переробки і стандартизації продукції
тваринництва Харківської державної зооветеринарної академії.
Номінація «Науковець»
Переможці
Пивоваров Павло Петрович - доктор технічних наук, професор
кафедри технології харчування Харківського державного
університету харчування та торгівлі.
Щапов Павло Федорович - доктор технічних наук, професор,
професор кафедри промислової і біометричної електроніки
Національного
технічного
університету
«Харківський
політехнічний інститут».

Дипломанти
Колупаєва Ірина Володимирівна - доктор економічних наук,
доцент , завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та
фінансів Харківського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету.
Номінація «Молодий науковець»
Переможці
Клец Дмитро Михайлович - доктор технічних наук, професор
кафедри комп’ютерних технологій та мехатроніки Харківського
національного автомобільно-дорожнього університету.
Мандич Олександра Валеріївна - доктор економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки та маркетингу Харківського
національного університету сільського господарства імені Петра
Василенка.
Номінація «Завідувач кафедри (викладач) фізичного виховання»
Переможець
.Дідюков Анатолій Борисович - старший викладач кафедри
фізичного виховання Харківського національного аграрного
університету імені В.В. Докучаєва.
Номінація «Директор (завідувач) бібліотеки»
Переможець
Пасмор Надія Петрівна - кандидат педагогічних наук, директор
наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого.
Дипломант
Козицька Ірина Володимирівна - директор Центру науковогуманітарної інформації Харківського гуманітарного університету
«Народна українська академія».

