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Рішення
Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
«Про затвердження кандидатур до участі у Конкурсі на здобуття іменних 

стипендій Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки
у 2016 році»

від 28 березня 2016 року, протокол № 4.
Заслухавши інформацію начальника науково-дослідної частини Сухова 

В.М. щодо висунення кандидатур на здобуття іменних стипендій Харківської 
обласної державної адміністрації в галузі науки у 2016 році, Вчена рада 
ухвалила:

1. Затвердити кандидатури для участі у Конкурсі на здобуття іменних 
стипендій облдержадміністрації в галузі науки у 2016 р. за номінаціями:

Хімія:
Стипендія імені Миколи Миколайовича Бекетова

• Калугін Олег Миколайович, декан хімічного факультету, професор 
кафедри неорганічної хімії, провідний науковий співробітник, 
кандидат хімічних наук, доцент (видатний науковець).

Гуманітарних наук
Стипендія імені Василя Назаровича Каразіна

•  Хижняк Олександр Володимирович, докторант кафедри прикладної 
соціології та соціальних комунікацій, кандидат соціологічних наук, 
доцент, (обдарований молодий науковець).

• Мусієздов Олексій Олександрович, професор кафедри соціології, 
доктор соціологічних наук, доцент (видатний науковець).

• Кочарян Олександр Суренович, завідувач кафедри психологічного 
консультування і психотерапії, доктор психологічних наук, 
професор (видатний науковець).

Математика
Стипендія імені Михайла Васильовича Остроградського

• Драч Костянтин Дмитрович, старший викладач кафедри 
фундаментальної математики, кандидат фізико-математичних наук 
(обдарований молодий науковець).

• Гордевський Вячеслав Дмитрович, професор кафедри 
фундаментальної математики, доктор фізико-математичних наук, 
професор (видатний науковець).



Технічні науки
Стипендія імені Георгія Федоровича Проскури

• Бадіян Євген Юхимович професор кафедри фізики твердого тіла, 
кандидат фізико-математичних наук, професор (видатний 
науковець).

Фізики та астрономії
Стипендія імені Кирила Дмитровича Синельникова

•  Слюсарев Іван Григорович, молодший науковий співробітник 
науково-дослідного інституту астрономії, кандидат фізико- 
математичних наук, (обдарований молодий науковець).

• Танатаров Ігор Володимирович, доцент кафедри теоретичної ядерної 
фізики та вищої математики імені О.І. Ахієзера, кандидат фізико- 
математичних наук (обдарований молодий науковець).

• Вовк Руслан Володимирович, декан фізичного факультету, завідувач 
кафедри фізики низьких температур, доктор фізико-математичних 
наук (видатний науковець).

Економіки
Стипендія імені Михайла Івановича Туган-Барановського

•  Кудінова Марина Михайлівна, доцент кафедри економіки та 
менеджменту, кандидат економічних наук, доцент (обдарований 
молодий науковець).

Медицини і біології
Стипендія імені Іллі Ілліча Мечникова

• Пономарьов Володимир Іванович, доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри психіатрії, наркології, неврології та медичної 
психології (видатний науковець).

2. Науково-дослідній частині забезпечити надання відповідних матеріалів 
на кандидатури для участі у конкурсі на здобуття іменних стипендій Харківської 
обласної державної адміністрації в галузі науки у 2016 році на до відділу вищої 
освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Відповідальний: Начальник науково-дослідної частини Сухов ВМ.
Термін виконання: до 11 квітня 2016р.


