
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Х А Р К І В С Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т 

імені В.Н. КАРАЗІНА 

 

НАКАЗ 
 

  09 листопада  2022 р.         м. Харків                 №  0104-2к/2394 

 

 
Про відзначення з нагоди 218-ї річниці 

заснування Каразінського університету 

 

 

 

З метою заохочення працівників університету, відповідно до Положення 

про заохочувальні відзнаки Харківського національного університету                     

імені В.Н. Каразіна, затвердженого наказом ректора від 02 червня 2020 року                        

№ 2401-1/194, з нагоди 218-ї річниці заснування Каразінського університету 
  

НАКАЗУЮ: 
 

1. Оголосити Подяку ректора Харківського національного  університету                    

імені В.Н. Каразіна за вагомий внесок у розвиток співробітництва з 

громадськими організаціями Федеративної Республіки Німеччина, 
спрямований  на допомогу українській студентській молоді в отриманні 

сучасної якісної освіти наступним працівникам університету: 

1.1. ВЛАДИМИРОВІЙ Марині Володимирівні, кандидату фізико-

математичних наук, доценту закладу вищої освіти кафедри теоретичної та 

прикладної інформатики факультету математики і інформатики; 

1.2. ІГНАТОВИЧ Світлані Юріївні,  доктору фізико-математичних наук, 
професору закладу вищої освіти кафедри прикладної математики 

факультету математики і інформатики; 

1.3.  ЗАРЕЦЬКІЙ Ірині Тимофіївні, кандидату фізико-математичних наук, 

доценту, доценту закладу вищої освіти кафедри теоретичної та прикладної 

інформатики факультету математики і інформатики; 

1.4. МЕНЯЙЛОВУ Євгену Сергійовичу, кандидату технічних наук, 
доценту закладу вищої освіти кафедри теоретичної та прикладної 

інформатики факультету математики і інформатики; 

1.5. КРАВЧЕНКО Марині Олександрівні, кандидату біологічних наук, 

доценту закладу вищої освіти кафедри зоології та екології тварин 

біологічного факультету; 
1.6. ШАБАНОВУ Дмитру Андрійовичу,  доктору біологічних наук, 

професору, професору закладу вищої освіти кафедри зоології та екології 

тварин біологічного факультету; 
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1.7. НАВРОЦЬКІЙ Валерії Володимирівні, кандидату біологічних наук, 

доценту закладу вищої освіти кафедри генетики та цитології біологічного 

факультету; 

1.8. КВІТЦІ Антону Володимировичу, кандидату економічних наук,  

доценту, доценту закладу вищої освіти кафедри управління та 

адміністрування Навчально-наукового інституту «Каразінська школа 
бізнесу»; 

1.9. КОВАЛЕВСЬКІЙ Аллі Володимирівні, кандидату економічних наук, 

доценту,  доценту закладу вищої освіти кафедри управління та 

адміністрування Навчально-наукового інституту «Каразінська школа 

бізнесу»; 

1.10. ПЕТРЕНКУ Дмитрію Володимировичу, доктору філософських наук, 
доценту, завідувачу кафедри теорії культури і філософії науки 

філософського факультету. 

 

2. Оголосити Подяку ректора Харківського національного  університету                    

імені В.Н. Каразіна  ВИШНЕВСЬКІЙ Ніні Юхимівні, виконавчому директору 

культурного центру "GOROD", голові благодійної організації (Мюнхен, 
Федеративна Республіка Німеччини), за активне сприяння Каразінському  

університету  в забезпеченні українській студентській молоді доступу                          

до якісної сучасної освіти. 

 

3. Оголосити Подяку ректора Харківського національного  університету                    

імені В.Н. Каразіна  ЗІНЕВИЧ Людмилі Василівні, кандидату філологічних 
наук, доценту, співробітниці представництва Каразінського університету                               

у Мюнхені (культурний центр "GOROD"), за  активну роботу щодо 

забезпечення доступу до якісної сучасної освіти українській студентській 

молоді 
 

4. Оголосити Подяку ректора Харківського національного  університету                    

імені В.Н. Каразіна за організацію співпраці Каразінського університету з 

Ханчжоуським педагогічним університетом в освітній сфері наступним 

працівникам університету: 
4.1. РОХМІСТРОВУ Дмитру Володимировичу, кандидату фізико-

математичних наук, доценту, доценту закладу вищої освіти кафедри 

фізики твердого тіла фізичного факультету; 

4.2. ГОНЧАРЕНКУ Антону Володимировичу, викладачу закладу вищої 

освіти кафедри фізики твердого тіла фізичного факультету; 

4.3. ШУРІНОВУ Роману Володимировичу, кандидату фізико-
математичних наук, доценту закладу вищої освіти кафедри фізики 

твердого тіла фізичного факультету; 

4.4. ШУРІНОВІЙ Олені Володимирівні, кандидату фізико-математичних 

наук, доценту закладу вищої освіти кафедри експериментальної фізики 

фізичного факультету; 
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4.5. ЛЕБЕДЄВУ Сергію Вікторовичу, кандидату фізико-математичних 

наук, старшому викладачу закладу вищої освіти кафедри фізики низьких 

температур фізичного факультету; 

4.6. ЄЗЕРСЬКІЙ Олені Володимирівні, кандидату фізико-математичних 

наук, доценту, доценту закладу вищої освіти кафедри теоретичної фізики 

імені академіка І.М. Ліфшиця; 
       4.7. КАЛУГІНУ Олегу Миколайовичу, кандидату хімічних наук,            

професору, декану хімічного факультету; 

4.8.  ЛЕОНОВІЙ Наталії Олександрівні, кандидату хімічних наук, 

доценту, доценту закладу вищої освіти кафедри  хімічної метрології 

хімічного факультету; 

4.9. РЯБЧУНОВІЙ Анастасії Валеріївні, інженеру 1 категорії кафедри 
неорганічної хімії хімічного факультету; 

4.10. ПЕРЕСАДЬКО Віліні Анатоліївні, доктору географічних наук, 

професору, декану факультету геології, географії, рекреації і туризму; 

4.11. ПОПОВИЧ Наталії Валеріївні, кандидату географічних наук, 

доценту закладу вищої освіти кафедри  фізичної географії та картографії 

факультету геології, географії, рекреації і туризму; 
4.12. СЕГІДІ Катерині Юріївні, доктору географічних наук, доценту,  

професору закладу вищої освіти кафедри соціально-економічної географії 

і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму; 

4.13. КРАВЧЕНКО Катерині Олександрівні, кандидату географічних 

наук, доценту закладу вищої освіти кафедри соціально-економічної 

географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і 
туризму. 

  

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи Антона ПАНТЕЛЕЙМОНОВА. 
   

 6. Директору Центру зв’язків із громадськістю Максиму ФОЛОМЄЄВУ 

розмістити текст наказу на офіційному веб-сайті університету. 

 

Підстава: службові записки.                
                                                                  

             Ректор                                                           Тетяна КАГАНОВСЬКА 
 

 

Проєкт вносить:                                                    ПОГОДЖЕНО: 

Начальник відділу кадрів                                     Проректор                        

                                                                                з науково-педагогічної роботи    

                        Олена ГРОМИКО                                  Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ                                                                                                       
 

Фахівець 1 категорії 

                      Ольга ДУРАСОВА                         Проректор 

                                                                                з науково-педагогічної роботи 

                                                                                                                                                                            Анатолій БАБІЧЕВ 


