Експерти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти –
працівники Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Члени ГЕР
ПІБ

Факультет/інс
титут

Посада, науковий
ступінь, вчене звання

Спеціальність

1

ФІСУН
Олександр
Анатолійович

Філософський

Зав. каф. політології,
д-р політ. наук, проф.

052 Політологія

2

МАКСИМЕНКО
Надія Василівна

ННІ екології

3

СИРОЇД Тетяна
Леонідівна

Юридичний

№

Зав. каф. моніторингу
довкілля та
природокористування,
д-р географ. наук, доц.
Зав. каф. міжнародного
і європейського права,
д-р юрид. наук, проф.

103 Науки про Землю
293 Міжнародне
право

Експерти
№

ПІБ

Факультет

1

ВІРОТЧЕНКО
Світлана Андріївна

іноземних мов

2

ПРАСУЛ Юлія
Іванівна

геології,
географії,
рекреації і
туризму

3

УТЄВСЬКА Ольга
Михайлівна

біологічний

4

БАБЕНКО Віталіна
Олексіївна

міжнародних
економічних
відносин та
туристичного
бізнес

5

БОЛОТОВА Вікторія
Олександрівна

соціологічний

6

ГОНТАРЕВА Ірина

економічний

Посада
завідувач кафедри
східних мов та
міжкультурної
комунікації,
канд. філол. наук,
доц.
доцент кафедри
фізичної географії
та картографії,
канд. геогр. наук,
доц.
професор
кафедри генетики
і цитології, д-р
біол. наук
професор
кафедри
міжнародної
електронної
комерції та
готельноресторанної
справи, д-р екон.
наук, проф.
доцент кафедри
прикладної
соціології та
соціальних
комунікацій,
канд. соціол.
наук, доц.
професор

Спеціальність

035 Філологія

014 Середня освіта
106 Географія

091 Біологія

292 Міжнародні
економічні відносини
051 Економіка
291 Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

054 Соціологія

073 Менеджмент

В’ячеславівна

7

8

9

10

11

12

13

14

КАРПЕНКО
Іван Васильович

ЛАБЕНКО Дмитро
Петрович

філософський

комп’ютерних
наук

МИКОЛЕНКО Дмитро
Валерійович

історичний

ПАНАСЕНКО Ганна
Сергіївна

міжнародних
економічних
відносин та
туристичного
бізнесу

ХАВКІНА Любов
Марківна

філологічний
факультет

БАТРАКОВ Дмитро
Олегович

радіофізики,
біомедичної
електроніки та
комп’ютерних
систем

ДОРОШЕНКО Ганна
Олександрівна

економічний

ДАНЬКО Наталя
Іванівна

міжнародних
економічних
відносин та
туристичного
бізнесу

кафедри
маркетингу,
менеджменту та
підприємництва,
д-р екон. наук,
проф.
декан
філософського
факультету, д-р
філос. наук, проф.
доцент
кафедри
теоретичної та
прикладної
системотехніки,
канд. тех. наук,
доц.
доцент кафедри
нової та новітньої
історії, д-р іст.
наук
доцент
кафедри
туристичного
бізнесу та
країнознавства,
канд. політ. наук
завідувач кафедри
журналістики, д-р
наук із
соціальних
комунікацій,
проф.
професор
кафедри
теоретичної
радіофізики, д-р
фіз.-мат. наук,
проф.
професор
кафедри
економіки та
менеджменту, д-р
екон. наук, проф.
завідувач кафедри
міжнародної
електронної
комерції та
готельноресторанної
справи, канд.
екон. наук, доц.

075 Маркетинг
076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

033 Філософія

122 Комп’ютерні
науки
151 Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані технології
032 Історія та
археологія

052 Політологія

061 Журналістика

105 Прикладна фізика
та наноматеріали

073 Менеджмент
072 Фінанси,
банківська справа та
страхування

051 Економіка
241 Готельноресторанна справа
242 Туризм

15

АВКСЕНТЬЄВА
Ольга Олександрівна

біологічний

доцент кафедри
фізіології і
біохімії рослин та
мікроорганізмів,
канд. біол. наук,
доц.

16

ПАККІ (КУЗЬКО)
Маріанна Сергіївна

геології,
географії,
рекреації і
туризму

доцент кафедри
геології, канд.
пед. наук, доц.

17

РАБОТЯГОВА Ірина
Володимирівна

філософський

18

КУЛАЧОК-ТІТОВА
Людмила Вікторівна

Юридичний

доцент кафедри
політології, канд.
політ. наук
доцент кафедри
державноправових
дисциплін, канд.
юрид. наук, доц.

091 Біологія

103 Науки про Землю

052 Політологія

081 Право

