
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова В ченої ради 
Харківського національного

Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
з питання: «Про затвердження оновленого складу редакційної колегії Вісника 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Геологія.
Географія. Екологія», 

від 27 травня 2019 року, протокол № 6.

Заслухавши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи А. В. 
Пантелеймонова, Вчена рада університету ухвалила:

1. Затвердити оновлений склад редакційної колегії Вісника Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. 
Екологія».

Редакційна колегія:

1. Нємець Костянтин Аркадійоет  -  голова редакційної колегії, доктор 
географічних наук, професор, професор кафедри соціально-економічної географії і 
регіонознавства факультету геології, географії, рекреацій і туризму (ФГГРТ), 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (ХНУ імені В.Н. Каразіна).

2. Чуєнко Олександр Володимирович -  відповідальний секретар, завідувач 
міжкафедральної навчальної лабораторії по дослідженню порід, мінералів і викопних 
організмів ФГГРТ ХНУ імені В.Н. Каразіна.

3. Височанський Іларіон Володимирович -  доктор геолого-мінералогічних наук, 
професор, професор кафедри геології ФГГРТ ХНУ імені В.Н. Каразіна.

4. Костріков Сергій Васильович -  заступник голови редколегії, доктор 
географічних наук, професор, професор кафедри соціально-економічної географії і 
регіонознавства ФГГРТ ХНУ імені В.Н. Каразіна.

5. Крайнюков Олексій Миколайович -  доктор географічних наук, професор, 
професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти екологічного факультету 
ХНУ імені В.Н. Каразіна.

6. Л ур’є Анатолій Йонович -  доктор геолого-мінералогічних наук, професор, 
професор кафедри гідрогеології ФГГРТ ХНУ імені В.Н. Каразіна.

7. Некос Алла Наумівна -  доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри 
екологічної безпеки та екологічної освіти екологічного факультету ХНУ імені В.Н. 
Каразіна.

8. Нємець Людмила Миколаївна -  доктор географічних наук, професор, завідувач 
кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства ФГГРТ ХНУ імені В.Н. 
Каразіна.



9. Пересадько Віліна Анатоліївна -  доктор географічних наук, професор, професор 
кафедри фізичної географії та картографії, декан ФГГРТ, ХНУ імені В.Н. Каразіна.

10. Суярко Василь Григорович -  заступник голови редколегії, доктор геолого- 
мінералогічних наук, професор, професор кафедри мінералогії, петрографії і корисних 
копалин ФГГРТ ХНУ імені В.Н. Каразіна.

11. Фик Ілля Михайлович -  доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
мінералогії, петрографії і корисних копалин ФГГРТ ХНУ імені В.Н. Каразіна.

12. Черваньов Ігор Григорович -  доктор технічних наук, професор, професор 
кафедри фізичної географії та картографії ФГГРТ ХНУ імені В.Н. Каразіна.

13. Білецький Володимир Стефанович -  доктор технічних наук, професор, 
професор Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут».

14. Коваленко Григорій Дмитрович -  доктор фізико-математичних наук, професор, 
науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних 
проблем», м. Харків.

15. Жовинський Едуард Якович -  доктор геолого-мінералогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу пошукової та екологічної геохімії 
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка, м. Київ.

16. Загнітко Василь Миколайович-доктор геолого-мінералогічних наук, професор, 
професор кафедри геології родовищ корисних копалин Інституту геології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ.

МІЖНАРОДНА РАДА
1. Володченко Олександр Сергійович -  доктор географічних наук, професор 

Інституту картографії Дрезденського технічного університету (м. Дрезден, Німеччина).
2. Корнілов Андрій Геннадійович -  доктор географічних наук, професор, завідувач 

кафедрою географії, геоекології та безпеки життєдіяльності Бєлгородського 
державного національного дослідницького університету (м. Бєлгород, РФ).

3. Ахмет Сасмаз -  доктор геології, професор, декан факультету геології 
Фіратського університету (м. Елязиг, Туреччина).

4. Станайтіс Саулюс Альгірдович -  доктор географії, професор, завідувач кафедри 
географії і туризму, Литовський університет освітніх наук (м. Вільнюс, Литва).

5. Адель Хегаб -  професор кафедри геології факультету природничих наук 
Асьютського Університету (м. Асьют, Єгипет).

6. Мичал Челар -  професор, декан факультету гірничої справи, екології, керування 
процесами та геотехнології Кошицького Технічного університету (м. Кошиця, 
Словаччина).

2. Підготувати наказ про введення в дію рішення Вченої ради.

Відповідальний: директор видавництва І. М. Дончик

Термін виконання: до 07.06.2019 р.


