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Віктор КАТРИЧ

РІШЕ1
Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

«Про затвердження складу постійних комісій Вченої ради 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна»

від 22 лютого 2021 (протокол №3)

У зв’язку з затвердженням нового складу Вченої ради Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна (наказ № 0104-1/26 від 
29.01.2021 р.) затвердити склад постійних комісій Вченої ради Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна:

Комісія з правових засад діяльності та регламенту

1. Головко Олександр Миколайович (голова комісії) - доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін; юридичний 
факультет

2. Вінникова Наталія Анатоліївна -  доктор політичних наук, доцент кафедри 
політології, Учений секретар університету

3. Литовченко Сергій Володимирович -  доктор технічних наук, професор; 
завідувач кафедри матеріалів реакторобудування та фізичних технологій; ННІ 
«Фізико-технічний факультет»

4. Петренко Дмитрій Володимирович - доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри теорії культури і філософії науки; філософський факультет

5. Маркова Ірина Марківна - начальник Юридичного відділу

Комісія з кадрової роботи
1. Куліш Сергій Миколайович (голова комісії) - начальник Служби управління 

персоналом, доктор педагогічних наук, професор
2. Іванова Олена Феліксівна - доктор психологічних наук, професор кафедри 

загальної психології; факультет психології
3. Іващенко Вікторія Юріївна - кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історіографії, джерелознавства та археології, директор Музею історії 
Харківського

4. Пойда Володимир Павлович - доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри експериментальної фізики; фізичний факультет

5. Шабанов Дмитро Андрійович - доктор біологічних наук, професор кафедри 
зоології та екології тварин, заступник декана з науково-інноваційної роботи; 
Біологічний факультет



1. Нємець Людмила Миколаївна (голова комісії) - доктор географічних наук, 
професор, завідувач кафедри соціально-економічної географії та 
регіонознавства; факультет геології, географії, рекреації і туризму

2. Іваненко Людмила Олександрівна - начальник Управління якості освіти, 
кандидат педагогічних наук, доцент

3. Левчук Віктор Георгійович - директор Інституту післядипломної освіти та 
заочного (дистанційного) навчання, кандидат філософських наук, доцент

4. Ушакова Наталя Ігорівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри мовної підготовки 1; ННІ міжнародної освіти

5. Хижняк Лариса Михайлівна - доктор соціологічних наук, професор кафедри 
прикладної соціології та соціальних комунікацій, заступник декана з наукової 
роботи; соціологічний факультет

Комісія з наукової роботи

1. Сухов Володимир Миколайович (голова комісії) - начальник Науково- 
дослідної частини, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий 
співробітник, доцент

2. Бельська Ірина Миколаївна - доктор фізико-математичних наук, провідний 
науковий співробітник; НДІ астрономії

3. Божков Анатолій Іванович - доктор біологічних наук, професор, директор НДІ 
біології

4. Рошаль Олександр Давидович - доктор хімічних наук, професор, завідувач 
відділу фізико-органічної хімії; НДІ хімії

5. Самохіна Вікторія Опанасівна - доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри англійської філології; факультет іноземних мов

6. Чекарева Євгенія Сергіївна - доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології; філологічний 
факультет

Комісія з оптимізації структури університету

1. Хруслова Надія Семенівна (голова комісії) - начальник Планово-фінансового 
відділу

2. Ямпольський Олександр Леонідович - доктор фізико-математичних наук, 
доцент, завідувач кафедри фундаментальної математики; факультет математики 
і інформатики

3. Чорногор Леонід Феоктистович - доктор фізико-математичних наук, професор, 
завідувач кафедри космічної радіофизики; факультет Радіофізики, біомедичної 
електроніки та комп’ютерних систем

4. Голтвянський Анатолій Володимирович - голова первинної профспілкової 
організації університету, кандидат біологічних наук, доцент

5. Некос Алла Наумівна - доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри 
екологічної безпеки та екологічної освіти; ННІ екології

Комісія з навчально-виховної і методичної роботи



1. Родченко Володимир Борисович (голова комісії) - доктор економічних наук, 
професор кафедри управління та адміністрування, заступник директора; ННІ 
«Каразінська школа бізнесу»

2. Глущенко Віктор Володимирович - доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування; економічний 
факультет

3. Лядова Тетяна Іванівна - доктор медичних наук, завідувач кафедри загальної 
та клінічної імунології та алергології; медичний факультет

4. Морозова Надія Леонідівна - кандидат економічних наук, доцент, заступник 
директора; ННІ «Каразінський банківський інститут»

5. Бортникова Дар’я Олександрівна - голова первинної профспілкової 
організації студентів, аспірантів і докторантів

Комісія з міжнародного співробітництва

1. Казакова Надія Артурівна (голова комісії) - кандидат географічних наук, 
доцент, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура 
Голікова; факультет міжнародних економічних відносин

2. Журавльова Ірина Казимирівна - директор Центральної наукової бібліотеки
3. Навроцький Олексій Олексійович - директор ННІ міжнародної освіти, доктор 

юридичних наук, доцент
4. Куклін Володимир Михайлович - доктор фізико-математичних наук, 

професор; завідувач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення; 
факультет комп’ютерних наук

5. Нємченко Костянтин Едуардович - доктор фізико-математичних наук, 
професор, завідувач кафедри комп’ютерної фізики та енергетики; ННІ 
комп’ютерної фізики та енергетики

Комісія з бюджетно-фінансової, соціально-економічної і господарчої роботи

2. Підготувати наказ про введення в дію рішення Вченої ради університету. 
Відповідальна: учений секретар університету Вінникова 
Термін виконання: до 10.03.2021 р.


