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17 грудня 2015 року, в Харків
ському національному академічному 
театрі опери та балету імені М.В. Ли- 
сенко (ХНАТОБ) відбулося традиційне 
вручення нагород переможцям XVII об
ласного конкурсу «Вища школа Харків
щини -  кращі імена». Захід проходив 
за участю представників обласної вла
ди, керівників, науковців, викладачів та 
студентів вищих навчальних закладів.

Довідка:

Обласний конкурс «Вища шко
ла Харківщини  -  кращі імена» був 
започаткований у 1999 році. За цей

час його лауреатами та дипломан
тами стали понад 800 науково- 
педагогічних працівників вищої шко
ли. У 86 ВНЗ здобувають вищу освіту 
180 тисяч студентів, понад 20000 - з 
122 країн світу. Навчальний про
цес забезпечують близько 20 тисяч 
науково-педагогічних та педагогіч
них працівників.

У  2014-2015 н. р. було захище
но 1134 дисертації, в тому числі 139 
докторських та 995 кандидатських. 
Вищі навчальні заклади здійснюють 
співробітництво з 1248 організація
ми, з зарубіжними партнерами з 63 
країн світу.



Конкурс проводився серед 34 
учасників у номінаціях: «За мудрість 
і відданість науці та освіті», «За шля
хетний приклад служіння українсько
му народові», «Декан факультету», 
«Завідувач кафедри», «Завідувач ка
федри фізичного виховання», «За ви
сокі досягнення в творчій та культурно- 
просвітницькій діяльності», «Викладач 
гуманітарних дисциплін», «Викладач 
фундаментальних дисциплін», «На
уковець», «Молодий науковець», «Ви
кладач професійно-орієнтованих дис
циплін».

Від імені голови Харківської обл
держадміністрації всіх присутніх зі свя
том привітала Юлія Світлична:

- Сьогодні ми вшановуємо кра
щих з кращих, які своїми справами 
заслужили слова найвищої похвали. 
Вища школа Харківщини - це предмет 
гордості, але це не привід для того, 
щоб зупинитися і просто стояти на міс
ці. Вища школа Харківщини повинна 
розвиватися і йти вперед. І я думаю, що 
2015-й показав нам, як може міжвузів
ська співпраця разом з органами влади 

показати гідний результат не тільки у 
вищій школі, але й у середній, -  зазна

чила Юлія Світлична.
В номінації «Декан факультету» 

від Харківського національного техніч
ного університету сільського господар
ства ім. Петра Василенка дипломом 

XVII обласного конкурсу «Вища школа 
Харківщини -  кращі імена» був нагоро
джений доктор технічних наук, профе
сор, декан факультету (директор ННІ) 
енергетики та комп'ютерних технологій 
МОРОЗ Олександр Миколайович.

Як зазначив сам директор ННІ 
ЕКТ, "ця нагорода є відзнакою успішної 
та наполегливої праці всього колективу 
інституту, тому що тільки разом -  ми 
сила, якій підвладне рішення найсклад
ніших проблем!"

Колектив ХНТУСГ щиро вітає 
Олександра Миколайовича із заслу
женою  перемогою та бажає йому 
міцного здоров'я, щастя, фінансової 
стабільності та миру!

ННІ Енергетики та 

комп'ютерних технологій.

У статті використовувались матеріали- 
сайту: http://mon.gov.ua/
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