
За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 25-річчя заснування 

факультету соціально-гуманітарних технологій Грамотою ректора НТУ 

«ХПІ» були нагороджені: 

БОРЕЙКО  НАТАЛІЯ  ЮРІЇВНА – професор кафедри фізичного виховання; 

ВАНДИШЕВА-РЕБРО  НАДІЯ  ВАЛЕНТИНІВНА – доцент кафедри 

українознавства, культурології та історії науки, вчений секретар вченої ради 

факультету СГТ; 

ГУЛІЄВА  ДІНА  ОЛЕКСАНДРІВНА – доцент кафедри інтелектуальних 

комп'ютерних систем; 

ГУРА  ТЕТЯНА  ВІТАЛІЇВНА – професор кафедри педагогіки і психології 

управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна; 

ДОЛЬСЬКА  ОЛЬГА  ОЛЕКСІЇВНА – професор кафедри філософії; 

ЛИСЕНКО  ІРИНА  В’ЯЧЕСЛАВІВНА – завідувачка кафедри права; 

МОРОЗ  ВОЛОДИМИР  МИХАЙЛОВИЧ – завідувач кафедри соціології та 

публічного управління; 

НЕДАЙНОВА  ІРИНА  ВАСИЛІВНА – професор кафедри ділової іноземної 

мови та перекладу; 

ПЕРЕВАЛОВА  ЛЮДМИЛА  ВІКТОРІВНА – професор кафедри права; 

РОДИГІНА  ВІТА  ПЕТРІВНА – старший викладач кафедри фізичного 

виховання, заступник директора Навчально-наукового інституту економіки, 

менеджменту і міжнародного бізнесу; 

РУЩЕНКО  ІГОР  ПЕТРОВИЧ – професор кафедри соціології та публічного 

управління. 

 

За відмінне навчання, зразкову поведінку та з нагоди 25-річчя заснування 

факультету соціально-гуманітарних технологій Грамотою декана 

факультету СГТ НТУ «ХПІ» були нагороджені студенти факультету: 

ВЕЛЬМОЖНА  МАРИНА; 

ГОЛЬШТЕЙН  МАЙЯ; 

ГРИГОРОВА  ВАЛЕРІЯ; 

ЄВСІГНЄЄВА  ОЛЬГА; 

ЗЕНАТІ  САНА; 

КОРЖЕНКО  АЛІНА; 

КРУПІНА  МАРІЯ; 



ЛИТВИНЕНКО  ЮЛІЯ; 

ПРОКОПЕНКО  АНДРІЙ; 

РАЗНО  МАРІЯ; 

ХОРОШМАН  МАРІЯ; 

ШКУРЧЕНКО  АНАСТАСІЯ. 

 

За високі досягнення у спорті та з нагоди 25-річчя заснування факультету 

соціально-гуманітарних технологій Грамотою декана факультету СГТ НТУ 

«ХПІ» були нагороджені кращі спортсмени факультету: 

БУГРОВА  ПОЛІНА; 

КЕРИМОВ  КАМІЛЬ  ЕЛМАН  ОГЛИ; 

САВЧЕНКО  МИРОСЛАВА; 

 

За сумлінне виконання своїх обов'язків та з нагоди 25-річчя заснування 

факультету соціально-гуманітарних технологій Грамотою декана 

факультету СГТ НТУ «ХПІ» були відзначені: 

ГОРБУНОВА  ОЛЕНА  ПЕТРІВНА – інженер деканату; 

ДУДНІКОВА  ЮЛІЯ  ОЛЕКСАНДРІВНА – інженер деканату; 

ЖДАНОВА  ОЛЕНА  МИХАЙЛІВНА – інженер кафедри соціології і публічного 

управління; 

ЗЕЛІКОВА  ЛАРИСА  ВАСИЛІВНА – інженер деканату; 

КУДЕЛЯ  ТЕТЯНА  ВІКТОРІВНА – інженер деканату; 

НСЕНГІМАНА  БОГДАН  ЖОЗЕФОВИЧ – інженер кафедри соціології і 

публічного управління; 

ОРЛОВА  ОЛЕНА  МИКОЛАЇВНА – інженер деканату; 

ПЕТРЕНКО  ЮЛІЯ  ЛЕОНИДІВНА – інженер деканату; 

ПОГОРЄЛОВА  ЛЮДМИЛА  ВАСИЛІВНА – інженер деканату; 

 

За сумлінну працю під час вступної кампанії та з нагоди 25-річчя заснування 

факультету соціально-гуманітарних технологій Грамотою декана 

факультету СГТ НТУ «ХПІ» відзначили: 

ЖУШМУ  Тетяну  Віталіївну – аспірантку кафедри педагогіки і психології 

управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна; 



КОЗЛОВУ  Олену  Аркадіївну – доцента кафедри соціології і публічного 

управління. 

 

За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 25-річчя заснування 

факультету соціально-гуманітарних технологій Грамотою декана 

факультету СГТ НТУ «ХПІ» були нагороджені: 

АКОП’ЯНЦ Нуну Михайлівна – доцент кафедри ділової іноземної мови та 

перекладу; 

БІЛОУС Олеся Валеріївна – доцент кафедри фізичного виховання; 

БУНТУРІ Юрій Валерійович – старший викладач кафедри інтелектуальних 

комп'ютерних систем; 

ВЛАДЛЕНОВА Іліана Вікторівна – професор кафедри філософії; 

ГАРЯЄВА Ганна Михайлівна – доцент кафедри права; 

ГЛЯДЯ Сергій Олександрович – доцент кафедри фізичного виховання; 

ГОРОДИСЬКА Ольга Миколаївна – доцент кафедри філософії; 

ГРЕНЬ Лариса Миколаївна – професор кафедри педагогіки і психології 

управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна; 

ГУТНИК  МАРИНА  ВАЛЕРІЇВНА – доцент кафедри українознавства, 

культурології та історії науки; 

ДИШКАНТ Тетяна Миколаївна – доцент кафедри філософії; 

ЄВТИФІЄВ Андрій Сергійович – старший викладач кафедри фізичного 

виховання, начальник спортивно-оздоровчого центру «Політехнік»; 

ІГНАТЮК Ольга Анатоліївна – професор кафедри педагогіки і психології 

управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна; 

КОЗЛОВ Євген Дмитрович – доцент кафедри ділової іноземної мови та 

перекладу; 

КОЛІСНИЧЕНКО Андрій Олександрович – старший викладач кафедри 

фізичного виховання, голова правління спортивного клубу «Політехнік»; 

ЛЯШЕНКО Наталія Олександрівна – доцент кафедри соціології і публічного 

управління; 

ПЕТРАСОВА Світлана Валентинівна – доцент кафедри інтелектуальних 

комп'ютерних систем; 

ПЕТУТІНА Олена Олександрівна – професор  кафедри українознавства, 

культурології та історії науки; 



ПОНОМАРЬОВ Олександр Семенович – професор кафедри педагогіки і 

психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна; 

ФЕДОРИНА Тетяна Євгеніївна – старший викладач кафедри фізичного 

виховання, голова навчальної секції «легка атлетика»; 

ШИШКІНА Євгенія Костянтинівна – доцент кафедри українознавства, 

культурології та історії науки; 

ЮРЧЕНКО Олена Миколаївна – доцент кафедри інтелектуальних комп'ютерних 

систем. 

 

За вагомий особистий внесок в розвиток освіти і науки, підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів в НТУ «ХПІ» медалями «30 років Акту 

проголошення незалежності України» Академія військово-історичних наук 

і козацтва нагородила: 

БАДАН  АНТОНІНУ  АНАТОЛІЇВНУ – завідувачку кафедри ділової іноземної 

мови і перекладу; 

ВОРОБЙОВУ  ЄВГЕНІЮ  В’ЯЧЕСЛАВІВНУ – заступника декана факультету, 

доцента кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. 

академіка І.А. Зязюна 

ГАЄВУЮ  ОЛЕКСАНДРУ  ВАЛЕНТИНІВНУ – заступника декана факультету, 

доцента кафедри права; 

НАТАРОВУ  ВІКТОРІЮ  ВІКТОРІВНУ – заступника декана факультету, 

старшого викладача кафедри фізичного виховання; 

САВЧЕНКО  ЛЕОНІДА  ПЕТРОВИЧА – заступника декана факультету, 

професора кафедри українознавства, культурології та історії науки; 

ТАРАРОЄВА  ЯКІВА  ВОЛОДИМИРОВИЧА – завідувача кафедри філософії; 

ТКАЧЕНКО  СВІТЛАНУ  СЕРГІЇВНУ – заступника декана факультету, 

професора кафедри українознавства, культурології та історії науки; 

ШАРОНОВУ  НАТАЛІЮ  ВАЛЕРІЇВНУ – завідувачку кафедри інтелектуальних 

комп’ютерних систем; 

ЮШКО  ОЛЕКСІЯ  ВОЛОДИМИРОВИЧА – завідувача кафедри фізичного 

виховання. 

 

За організацію виховної роботи зі студентською молоддю у гуртожитках 

факультету соціально-гуманітарних технологій медаллю «За вірність 

традиціям» був нагороджений  



ВЕРГУН  ВОЛОДИМИР  ГРИГОРОВИЧ – заступник декана факультету, 

старший викладач кафедри права. 

За вагомий внесок у справу збереження історичної спадщини України та 

підвищення значущості історичної науки у НТУ «ХПІ» медаллю «За 

збереження історії» нагородили 

СКЛЯРА  ВОЛОДИМИРА  МИКОЛАЙОВИЧА – завідувача кафедри 

українознавства, культурології та історії науки. 

 

За вагомий внесок в організацію навчального процесу на заочному 

відділенні факультету соціально-гуманітарних технологій медаллю «За 

відданість справі» була відзначена 

БАБКОВА  НАДІЯ  ВІКТОРІВНА – заступник декана факультету, доцент 

кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем. 

 

За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку лідерів 

для українського суспільства та інтелектуальної гуманітарно-технічної 

еліти Козацьким орденом Богдана Хмельницького був нагороджений 

РОМАНОВСЬКИЙ  ОЛЕКСАНДР  ГЕОРГІЙОВИЧ – завідувач кафедри 

педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. 

Зязюна. 

 


