
Обласні стипендіати в галузі науки (видатні науковці) 
17 травня 2016, 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна  
№ 

з/п 
ПІБ Посада 

Стипендія імені Олексія Никаноровича Соколовського 

(з аграрних наук) 

1. Завгородній Андрій Іванович доктор ветеринарних наук, професор, член-

кореспондент НААН України, завідувач 

відділу з вивчення туберкульозу та 

бруцельозу Національного наукового центру 

«Інститут експериментальної і клінічної 

ветеринарної медицини» 

2. Кобизєва Любов Никифорівна доктор сільськогосподарських наук, старший 

науковий співробітник, заступник директора 

з наукової роботи Інституту рослинництва 

імені В.Я. Юр’єва НААН 

імені Василя Назаровича Каразіна (з гуманітарних наук) 

3. Бурега Валерій Васильович доктор соціологічних наук, професор, 

завідувач  кафедри  соціології та політології 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

4. Кочарян Олександр Суренович доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психологічного 

консультування і психотерапії Харківського 

національного університету імені 

В.Н. Каразіна 

імені Михайла Івановича Туган-Барановського (з економіки) 

5. Малярець Людмила Михайлівна доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри  вищої математики і 

економіко-математичних методів 

Харківського національного економічного 

університету ім. Семена Кузнеця 

імені Михайла Васильовича Остроградського (з математики) 

6. Гордевський Вячеслав Дмитрович доктор фізико-математичних наук, професор, 

професор кафедри фундаментальної 

математики Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна 

імені Іллі Ілліча Мечникова (з медицини і біології) 

7. Кравчун Павло Григорович доктор медичних наук, професор, завідувач  

кафедри внутрішньої медицини №2 і 

клінічної імунології та алергології 

Харківського національного медичного 

університету 

8. Пономарьов Володимир Іванович доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри психіатрії, наркології, неврології та 

медичної психології Харківського 

національного університету імені В.Н. 

Каразіна 

імені Василя Пилиповича Маслова (з правознавства) 

9. Журавель Володимир Андрійович доктор юридичних наук,  професор, головний 



вчений секретар Національної академії 

правових наук України 

імені Георгія Федоровича Проскури (з технічних наук) 

10. Яновський Володимир 

Володимирович 

доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач відділу Інституту монокристалів 

НАН України 

11. Шуклінов Сергій Миколайович доктор технічних наук, професор кафедри 

автомобілів Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету 

12. Любимова Ніна Олександрівна доктор технічних наук, професор, в.о. 

завідуючого кафедри механізації та 

електрифікації сільськогосподарського 

виробництва Харківського аграрного 

університету імені В.В. Докучаєва 

13. Баранов Михайло Іванович доктор технічних наук, головний науковий 

співробітник Науково-дослідного та 

проектно-конструкторського інституту 

«Молнія» Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний 

інститут» 

14. Леонтьєв Олексій Борисович доктор технічних наук, професор, провідний 

науковий співробітник науково-дослідного 

відділу наукового центру Харківського 

університету Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба 

15. Білоус Віталій Арсентійович доктор технічних наук, старший науковий 

співробітник, заступник директора Інституту 

фізики твердого тіла, матеріалознавства і 

технологій Національного наукового центру 

«Харківський фізико-технічний інститут» 

НАН України 

імені Миколи Овксентійовича Валяшка (з фармації) 

16. Краснопольський Юрій Михайлович доктор фармацевтичних наук, доцент, 

професор кафедри біотехнології, біофізики та 

аналітичної хімії Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний 

інститут» 

 

імені Кирила Дмитровича Синельникова (з фізики і астрономії) 

17. Вовк Руслан Володимирович доктор фізико-математичних наук, професор, 

декан фізичного факультету, завідувач 

кафедри фізики низьких температур 

Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна 

18. Звягін Андрій Анатолійович доктор фізико-математичних наук, професор 

провідний науковий співробітник Фізико-

технічного інституту низьких температур ім. 

Б.І. Веркіна НАН України 

імені Миколи Васильовича Бекетова (з хімії) 

19. Калугін Олег Миколайович кандидат хімічних наук, доцент, декан 

хімічного факультету Харківського 

національного університету імені 



В.Н. Каразіна 

 

 

імені Валентина Вікторовича Свиридова  

(з інформатики та комп’ютерних наук) 

20. Ткачук Микола Вячеславович доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри програмної інженерії та 

інформаційних технологій управління 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 


