
Нагороджені на честь 135-річчя НТУ «ХПІ» 

 

За багаторічну плідну освітянську і наукову працю, вагомий 

внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців з пріоритетних 

напрямів науки і техніки, зміцнення творчих зв’язків з Національною 

академією наук України та з нагоди 135-річчя від часу заснування НТУ 

«ХПІ» 

Відзнакою НАН України «За наукові досягнення» нагороджені: 

- Євген Іванович Сокол, ректор, член-кореспондент НАН України; 

- Леонід Леонідович Товажнянський, почесний ректор, член-

кореспондент НАН України;  

- Георгій Вікторович Лісачук, завідувач науково-дослідної частини. 

 

Відзнакою НАН України «За професійні здобутки»: 

- Віктор Георгійович Суботін, член Наглядової ради НТУ «ХПІ», 

генеральний директор ВАТ «Турбоатом». 

 

Відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни»: 

- Вікторія Володимирівна Штефан, завідувач відділу аспірантури;  

- Ігор Миколайович Демидов, професор кафедри технології жирів та 

продуктів бродіння;  

- Тарас Володимирович Данько, професор кафедри міжнародного 

бізнесу та фінансів. 

 

Відзнакою НАН України «За сприяння розвитку науки»: 

- Василь Іванович Хмельницький, голова Наглядової ради НТУ «ХПІ», 

український підприємець;  

- Володимир Михайлович Золотарьов, генеральний директор ПАТ 

«Завод «Південкабель», професор;  

- Аваз Саідович Назаров, почесний доктор, меценат. 

 

Відзнакою НАН України «Талант, натхнення, праця»: 

- Сергій Сергійович Кравченко, старший викладач кафедри двигунів 

внутрішнього згоряння;  

- Альона Валеріївна Глушко, старший викладач кафедри зварювання; 

- Катерина Олександрівна Гаврюшенко, аспірантка кафедри технології 

жирів та продуктів бродіння. 

 

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у 

підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-

педагогічну діяльність 

Нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» нагороджені: 

- Володимир Володимирович Воінов, заступник директора навчально-

наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки;  



- Анатолій Іванович Грабченко, професор кафедри інтегрованих 

технологій машинобудування ім. М. Ф. Семка;  

- Євген Миколайович Шапран, завідувач кафедри підприємництва, 

торгівлі та експертизи товарів. 

 

Нагрудним знаком «Відмінник освіти»: 

- Ярослав Миколайович Пітак, завідувач кафедри технології кераміки, 

вогнетривів, скла та емалей. 

 

Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України: 

- Олег Вікторович Акімов, завідувач кафедри ливарного виробництва. 

 

Грамотою Міністерства освіти і науки України: 

- Ганна Валентинівна Бистріченко, завідувач навчальної лабораторії з 

вивчення та збереження історико-культурної спадщини України та 

НТУ «ХПІ»;  

- Олександр Олександрович Клочко, професор кафедри технології 

машинобудування та металорізальних верстатів;  

- Сергій Михайлович Космачов, професор кафедри фізики;  

- Юрій Володимирович Міхлін, професор кафедри прикладної 

математики;  

- Олександр Павлович Усатий, завідувач кафедри турбінобудування; 

- Віктор Павлович Щетинін, начальник Інформаційно-обчислювального 

центру. 

 

Подякою Міністерства освіти і науки України: 

- Наталя Юріївна Борейко, професор кафедри фізичного виховання; 

- Валерій Євгенович Ведь, завідувач кафедри інтегрованих технологій, 

процесів та апаратів;  

- Максим Ігорович Главчев, декан факультету комп’ютерних та 

інформаційних технологій;  

- Тетяна Євгенівна Гончаренко, завідувач кафедри іноземних мов;  

- Володимир Григорович Зімненко, директор студмістечка;  

- Ніна Павлівна Клименко, методист вищої категорії навчального 

відділу;  

- Валерій Миколайович Конкін, заступник директора навчально-

наукового інженерно-фізичного інституту;  

- Максим Миколайович Малько, декан факультету комп’ютерних наук і 

програмної інженерії;  

- Олександр Володимирович Манойленко, директор навчально-

наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу;  

- Ксенія Олександрівна Мінакова, доцент кафедри фізики;  

- Михайло Васильович Москалець, провідний науковий співробітник 

кафедри фізики металів та напівпровідників;  



- Сергій Олександрович Петров, доцент кафедри органічного синтезу і 

нанотехнологій;  

- Діана Валеріївна Райко, професор кафедри економічної кібернетики та 

маркетингового менеджменту;  

- Павло Федорович Щапов, професор кафедри промислової і 

біомедичної електроніки. 

 

За заслуги в розвитку вітчизняної освіти і науки, багаторічну 

плідну науково-педагогічну діяльність, суттєві результати у підготовці 

кадрів вищої кваліфікації та з нагоди 135-річчя НТУ «ХПІ» 

Медаллю НАПН України «Григорій Сковорода» нагороджені: 

- Олександр Семенович Пономарьов, професор кафедри педагогіки і 

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

 

Медаллю НАПН України «Ушинський К. Д.»: 

- Тетяна Віталіївна Гура, професор кафедри педагогіки і психології 

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

 

Почесною грамотою НАПН України: 

- Ніна Вікторівна Підбуцька, професор кафедри педагогіки і психології 

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

- Юрій Іванович Панфілов, доцент кафедри педагогіки і психології 

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

 

Грамотою НАПН України: 

- Жанна Борисівна Богдан, доцент кафедри педагогіки і психології 

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

- Анатолій Васильович Долгарєв, доцент кафедри педагогіки і психології 

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

 

Подяку НАПН України оголошено: 

- Ларисі Миколаївні Грень, доценту кафедри педагогіки і психології 

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

- Вікторії Валеріївні Шаповаловій, доценту кафедри педагогіки і 

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

- Ігорю Миколайовичу Красилі, інженеру 1-ої категорії кафедри 

інтегрованих технологій, процесів і апаратів;  

- Юрію Валентиновичу Хом’яку, доценту кафедри комп’ютерних та 

радіоелектронних систем контролю і діагностики;  

- Олені Валеріївні Глушко, старшому викладачу кафедри зварювання; 

- Юрію Юрійовичу Кашкарьову, начальнику відділу забезпечення якості 

освітньої діяльності;  

- Ігорю Сергійовичу Березовському, методисту 2-ої категорії відділу 

аспірантури;  



- Михайлу Михайловичу Красикову, доценту кафедри українознавства, 

культурології та історії науки;  

- Ігорю Леонідовичу Краснікову, професору кафедри автоматизації 

технологічних систем та екологічного моніторингу. 

 

За вагомий особистий внесок у підготовку інженерів для паливно-

енергетичної галузі, наукові дослідження, спрямовані на удосконалення 

технологічних процесів та з нагоди відзначення 135-річчя з дня 

заснування НТУ «ХПІ» 

Оголошено Подяку Міністерства енергетики України: 

- Олегу Герасимовичу Грибу, завідувачу кафедри кібербезпеки та 

автоматизації електроенергетичних систем;  

- Ганні Вікторівні Безпрозванних, професору кафедри 

електроізоляційної та кабельної техніки;  

- Олександру Павловичу Лазуренку, завідувачу кафедри електричних 

станцій;  

- Сергію Юрійовичу Шевченку, завідувачу кафедри передачі 

електричної енергії;  

- Сергію Юрійовичу Кривошеєву, завідувачу кафедри промислової та 

біомедичної електроніки;  

- Володимиру Івановичу Мілиху, завідувачу кафедри електричних 

машин;  

- Олександру Михайловичу Гречку, доценту кафедри електричних 

апаратів;  

- Надії Миколаївні Авдєєвій, інженеру кафедри передачі електричної 

енергії;  

- Сергію Костянтиновичу Береку, завідувачу навчальної лабораторії 

кафедри передачі електричної енергії;  

- Вірі Миколаївні Кузьменко, інженеру кафедри передачі електричної 

енергії;  

- Тетяні Олександрівні Лазуренко, завідувачу навчальної лабораторії 

кафедри електричних станцій;  

- Тетяні Олексіївні Сухіній, диспетчеру дирекції навчально-наукового 

інституту енергетики, електротехніки та електроніки. 

 

Від Міністерства молоді та спорту України нагороди отримали: 

- Олексій Володимирович Юшко, завідувач кафедри фізичного 

виховання, віце-президент Федерації синхронного плавання України;  

- Наталя Юріївна Борейко, доцент кафедри фізичного виховання, 

Заслужений тренер України;  

- Сергій Олександрович Глядя, доцент кафедри фізичного виховання, 

головний тренер команди університету з важкої атлетики;  

- Андрій Олександрович Колісниченко, старший викладач кафедри 

фізичного виховання, голова правління СК «Політехнік», головний 

тренер команди університету з настільного тенісу;  



- Станіслав Андрійович Рибалка, доцент кафедри фізичного виховання, 

тренер з легкої атлетики. 

 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» 

Наказ Головнокомандувача Збройних Сил України від 24.11.2020 

року: 

Почесним нагрудним знаком «За досягнення у військовій службі» 

ІІ ступеня нагороджено: 

- Валентина Євгеновича Гайдабуку, доцента кафедри радіаційного, 

хімічного, біологічного захисту факультету радіаційного, хімічного, 

біологічного захисту та екологічної безпеки, підполковника;  

- Олександра Володимировича Зіоменка, старшого помічника 

начальника навчального відділу, підполковника;  

- Володимира Володимировича Троценка, старшого викладача кафедри 

експлуатації озброєння та військової техніки факультету озброєння та 

військової техніки, підполковника. 

 

Почесним нагрудним знаком «За самовіддану працю у Збройних 

Силах України»: 

- Олександра Володимировича Харітонова, старшого наукового 

співробітника науково-організаційного відділення, працівника 

Збройних Сил України;  

- Валерія Олександровича Тюріна, старшого наукового співробітника 

науково-дослідної лабораторії, працівника Збройних Сил України. 

 

Почесним нагрудним знаком «За заслуги перед Збройними Силами 

України»: 

- Владислава Валерійовича Дядченка, провідного наукового 

співробітника науково-дослідної лабораторії факультету радіаційного, 

хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки, працівника 

Збройних Сил України;  

- Олега Валерійовича Стаховського, завідувача кафедри військової 

підготовки офіцерів запасу, працівника Збройних Сил України;  

- Дмитра Олексійовича Федотова, провідного наукового співробітника 

науково-дослідної лабораторії факультету озброєння та військової 

техніки, працівника Збройних Сил України. 

 

Оголошено подяку: 

- Ігорю Федоровичу Роліну, професору кафедри тактико-спеціальних 

дисциплін факультету радіаційного, хімічного, біологічного захисту та 

екологічної безпеки, працівнику Збройних Сил України;  

- Андрію Андрійовичу Лозку, молодшому науковому співробітнику 

науково-дослідної лабораторії, працівнику Збройних Сил України;  



- Дмитру Володимировичу Дяченку, доценту кафедри тактико-

спеціальних дисциплін факультету радіаційного, хімічного, 

біологічного захисту та екологічної безпеки, працівнику Збройних Сил 

України;  

- Ірині Сергіївні Казанцевій, інженеру групи (технічних засобів індикації 

токсичних речовин) навчально-лабораторного комплексу кафедри хімії 

та бойових токсичних хімічних речовин факультету радіаційного, 

хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки, працівнику 

Збройних Сил України. 

 

Олімпійський комітет України нагородив 

Грамотою Національного олімпійського комітету України: 

- Євгена Івановича Сокола, ректора НТУ «ХПІ». 

 

Подяку Національного олімпійського комітету України отримав: 

- Магомедємін Ісамагомедович Гасанов, проректор НТУ «ХПІ». 

 

Почесною грамотою відділення Національного олімпійського 

комітету України у Харківській області нагороджено: 

- Єлизавету Вакарєву, студентку, майстра спорту України міжнародного 

класу, учасника чемпіонату світу з плавання в ластах, призера Кубку 

світу з плавання в ластах, чемпіона України, члена національної збірної 

України;  

- Анастасію Прозорову, студентку, майстра спорту України 

міжнародного класу, призера міжнародних турнірів з бадмінтону, 

чемпіона України, переможця Універсіади України та Кубку України;  

- Анастасію Бойко, студентку, майстра спорту України міжнародного 

класу, призера чемпіонату світу з карате, чемпіона України;  

- Каміля Керімова, студента, майстра спорту України, призера 

чемпіонату Європи, призера чемпіонату України серед молоді, 

всеукраїнських турнірів з греко-римської боротьби. 

 

За багаторічну сумлінну працю, високий рівень професіональної 

майстерності, особистий внесок у справу навчання і виховання молоді та 

з нагоди 135-річного ювілею з дня заснування НТУ «ХПІ» 

Почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська 

слава» нагороджений: 

- Віктор Тимофійович Долбня, професор НТУ «ХПІ». 

 

Грамотою Харківської обласної ради нагороджено: 

- Миколу Івановичу Безменова, професора кафедри системного аналізу 

та інформаційно-аналітичних технологій;  

- Тараса Володимировича Данька, професора кафедри міжнародного 

бізнесу та фінансів;  



- Ігоря Володимировича Кононенка, завідувача кафедри стратегічного 

управління;  

- Сергія Геннадійовича Межерицького, доцента кафедри обчислювальної 

техніки та програмування;  

- Світлану Іванівну Польшину, завідувача постановочною частиною 

Палацу студентів. 

 

Подякою голови Харківської обласної ради відзначені: 

- Євген Вікторович Галкін, інженер науково-дослідної частини;  

- Юрій Миколайович Красько, провідний інженер експлуатаційно-

технічного відділу;  

- Наталія Андріївна Марченко, доцент кафедри системного аналізу та 

інформаційно-аналітичних технологій. 

 

За заслуги в розвитку вітчизняної освіти і науки, багаторічну 

плідну науково-педагогічну діяльність, суттєві результати у підготовці 

кадрів вищої кваліфікації, за високі досягнення у справі навчання і 

виховання молоді, широку громадську діяльність та з нагоди 135-

річного ювілею з дня заснування НТУ «ХПІ» 

Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації 

нагороджено: 

- Ігоря Олександровича Гаєвого, провідного редактора газети 

«Політехнік»;  

- Наталію Станіславівну Краснокутську, завідувача кафедри 

менеджменту та оподаткування;  

- Павла Євгеновича Пустовойтова, завідувача кафедри систем 

інформації;  

- Сергія Анатолійовича Радогуза, начальника методичного відділу;  

- Світлану Сергіївну Хазієву, начальника навчального відділу. 

 

Подякою голови Харківської обласної державної адміністрації 

відзначені: 

- Валерій Костянтинович Клімов, заступник начальника експлуатаційно-

технічного відділу;  

- Тетяна Борисівна Конотопська, завідувач відділу стандартизації та 

метрології;  

- Ніна Іванівна Короткова, начальник відділу охорони праці;  

- Галина Вікторівна Омеляненко, професор кафедри передачі 

електричної енергії;  

- Володимир Васильович Скородєлов, професор кафедри 

обчислювальної техніки та програмування. 

 

 



За заслуги в розвитку вітчизняної культури та високі досягнення у 

справі навчання і виховання молоді, широку громадську діяльність та з 

нагоди 135-річного ювілею з дня заснування НТУ «ХПІ» 

Грамотою департаменту культури і туризму Харківської обласної 

державної адміністрації нагороджені: 

- Олена Вікторівна Апаріна, керівник вокального колективу «Вокал шоу-

бенд «Сузір’я»;  

- Ірина Яківна Балагула, керівник колективу Палацу студентів;  

- Юлія Миколаївна Главчева, заступник директора науково-технічної 

бібліотеки;  

- Анатолій Федорович Марущенко, директор Палацу студентів;  

- Оксана Олександрівна Побережна, заступник директора науково-

технічної бібліотеки;  

- Наталія Вікторівна Чистякова, керівник колективу Палацу студентів. 

 

Почесною грамотою виконкому Харківської міської ради 

нагороджено: 

- Дмитра Олексійовича Акіменка, начальника відділу кадрів;  

- Олександра Андрійовича Гончарова, начальника відділу міжнародних 

зв’язків;  

- Володимира Володимировича Князєва, провідного наукового 

співробітника Науково-дослідного та проектно-конструкторського 

інституту «Молнія»;  

- Валерія Миколайовича Кобєлєва, заступника директора з навчальної 

роботи навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і 

міжнародного бізнесу;  

- Олену Анатоліївну Любченко, завідувача кафедри фізики;  

- Світлану Василівну Марценюк, провідного інженера відділу науково-

технічної інформації та патентно-ліцензійних робіт;  

- Сергія Геннадійовича Семенова, завідувача кафедри обчислювальної 

техніки та програмування;  

- Богдана Олександровича Стисла, доцента кафедри промислової і 

біомедичної електроніки;  

- Ганну Миколаївну Черкашину, доцента кафедри технології пластичних 

мас і біологічно активних полімерів;  

- Олександра В’ячеславовича Єреська, доцента кафедри промислової та 

біомедичної електроніки. 

 

Подякою Харківського міського голови відзначені: 

- Олеся Олександрівна Анциферова, доцент кафедри технології 

машинобудування та металорізальних верстатів;  

- Вікторія Володимирівна Аркатова, заступник головного бухгалтера; 

- Олександр Віталійович Василюк, заступник начальника відділу 

міжнародних зв’язків;  



- Дар’я Максимівна Главчева, студентка факультету комп’ютерних та 

інформаційних технологій;  

- Станіслав Валерійович Конкін, студент навчально-наукового 

інженерно-фізичного інституту;  

- Оксана Михайлівна Кримець, доцент кафедри української, російської 

мов та прикладної лінгвістики;  

- Володимир Олександрович Мєтєльов, доцент кафедри комп’ютерного 

моделювання процесів та систем;  

- Тетяна Романівна Правдіна, студентка кафедри геометричного 

моделювання та комп’ютерної графіки;  

- Ірина Денисівна Сороколіт, студентка кафедри електричних машин;  

- Анастасія Юріївна Тарабанова, голова первинної профспілкової 

організації студентів;  

- Наталія Олександрівна Чікіна, професор кафедри вищої математики. 

 

За високі педагогічні досягнення, особистий внесок у розбудову 

науково-технічного потенціалу міста Харкова та з нагоди 135-річного 

ювілею з дня заснування НТУ «ХПІ» 

Почесною грамотою Адміністрації Київського району Харківської 

міської ради нагороджено: 

- Сергія Юрійовича Білика, доцента кафедри двигунів внутрішнього 

згоряння;  

- Юлію Іванівну Гуренко, в. о. начальника служби радіаційної безпеки;  

- Раїсу Миколаївну Дементій, заступника начальника навчального 

відділу;  

- Сергія Семеновича Добротворського, професора кафедри технології 

машинобудування та металорізальних верстатів;  

- Романа Валентиновича Зайцева, завідувача кафедри фізичного 

матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики;  

- Жанну Владиславівну Краєвську, студентку навчально-наукового 

інституту механічної інженерії і транспорту;  

- Олену Василівну Овсієнко, начальника відділу зі збереження та 

обробки документів;  

- Єлизавету Вікторівну Панченко, заступника начальника відділу 

постачання;  

- Олексія Євгеновича Піротті, доцента кафедри передачі електричної 

енергії;  

- Тетяну Володимирівну Руднєву, директора підготовчих курсів;  

- Дар’ю Олегівну Юрчик, студентку факультету комп’ютерних та 

інформаційних технологій. 

 

Подяку голови Адміністрації Київського району Харківської 

міської ради отримали: 

- Олена Вікторівна Артюшенко, методист навчального відділу;  



- Ганна Вікторівна Безпрозванних, професор кафедри електроізоляційної 

та кабельної техніки;  

- Галина Іванівна Зайцева, методист вищої категорії навчального відділу;  

- Ірина Олександрівна Колісникова, завідувач сектору бібліотеки;  

- Олександра Олександрівна Літвиненко, студентка;  

- Євген Юхимович Мусницький, заступник начальника відділу охорони 

праці;  

- Галина Вікторівна Павлова, завідувач відділу рідкісних книг та 

рукописів науково-технічної бібліотеки;  

- Олександр Леонідович Сінческул, доцент кафедри хімічної технології 

неорганічних речовин, каталізу та екології;  

- Валерій Анатолійович Таємницький, технік Центру Медіакомунікацій;  

- Михайло Геннадійович Тимін, студент навчально-наукового інституту 

енергетики, електроніки та електромеханіки;  

- Ірина Сергіївна Тимошенко, студентка навчально-наукового інституту 

хімічних технологій та інженерії. 

 

Майже 140 політехніків були відзначені Почесною грамотою НТУ 

«ХПІ» та Подякою ректора НТУ «ХПІ». 


