
РІШЕННЯ 

Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

з питання: «Про присвоєння почесного звання університету «Почесний доктор 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» Тімоті Девіду 

Снайдеру (Timothy David Snyder) — американському історику та письменнику» 

від 20 березня 2023, протокол №6  

 

Заслухавши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи – члена 

Нагородної комісії університету Антона ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, на підставі 

підпункту 27 пункту 13.2  Статуту Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна, Вчена рада університету ухвалила: 

1. На підставі результатів таємного голосування: «за» – 60, «проти» – 2, 

«утримались» – немає; за наявністю кворуму вченої ради при 

проведенні голосування (присутні 62 з 77 членів ради), присвоїти 

почесне звання університету «Почесний доктор Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна» Тімоті Девіду 

Снайдеру (Timothy David Snyder) — американському історику та 

письменнику. 

2. Підготувати диплом встановленого зразка. 

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи Анатолій 

БАБІЧЕВ, Учений секретар Олена ФРІДМАН. 

Термін виконання: до 31.03.2023 р. 

 

 

 

Голова Вченої ради      Тетяна КАГАНОВСЬКА 

 

Учений секретар      Олена ФРІДМАН   

 

  



РІШЕННЯ 

Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

з питання: «Про присвоєння почесного звання університету «Почесний доктор 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» Святославу 

Івановичу Вакарчуку — українському музиканту та громадському діячу» 

від 20 березня 2023, протокол №6  

 

Заслухавши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи – члена 

Нагородної комісії університету Антона ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, на підставі 

підпункту 27 пункту 13.2  Статуту Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна, Вчена рада університету ухвалила: 

1. На підставі результатів таємного голосування: «за» – 56, «проти» – 5, 

«утримались» – 1; за наявністю кворуму вченої ради при проведенні 

голосування (присутні 62 з 77 членів ради), присвоїти почесне звання 

університету «Почесний доктор Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна» Святославу Івановичу Вакарчуку — 

українському музиканту та громадському діячу. 

2. Підготувати диплом встановленого зразка. 

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи Анатолій 

БАБІЧЕВ, Учений секретар Олена ФРІДМАН. 

Термін виконання: до 31.03.2023 р. 

 

 

 

 

Голова Вченої ради      Тетяна КАГАНОВСЬКА 

 

Учений секретар      Олена ФРІДМАН   

 

 


