Регіональний рейтинг
“ХАРКІВ’ЯНИН РОКУ”
Заснований громадськістю м. Харкова з метою увічнення імен
славних земляків, чиї професійні успіхи, громадська активність,
патріотичний ентузіазм сприяють примноженню загальнонаціональної
значущості регіону.
Імена лауреатів внесені у "Книгу Слави Землі Слобожанської".
Лауреати у номінації
"Діячі науки, освіти, медицини, культури, мистецтва, спорту"
2001
ТАЦІЙ Василь Якович – ректор НЮАУ ім. Ярослава Мудрого.
_________________________________________________________


"Харків’янин року" - 2001



Харьковчанин года, 2001 // Харьковский институт рейтинговых
исследований.
URL: http://ukrleader.com/ru/projects_ire/kh_year/
khars_year/2001 (дата обращения: 10.04.2010).
В. Я. Тацій – харків`янин року. Vivat lex!. 2002. 4 квіт.

2002
ТАЦІЙ Василь Якович, ректор НЮАУ ім. Ярослава Мудрого – за
розширення структури правової освіти, відкриття юридичних факультетів
в інших містах України (Полтава, Крим).
_________________________________________________________




"Харків’янин року" - 2002

Харьковчанин года, 2002 // Харьковский институт рейтинговых
исследований.
URL: http://ukrleader.com/ru/projects_ire/kh_year/
khars_year/2002 (дата обращения: 10.04.2010).
Юристы – лауреаты рейтинга "Харьковчанин года 2002". Харьков
юридический, 2003 : информ.-представит. кат. Харьков : Харьков
юрид., 2003. С. 7–8.

2003
СТАШИС Володимир Володимирович – перший проректор
НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, проф., почес. громадянин м. Харкова;
ТАЦІЙ Василь Якович – ректор НЮАУ ім. Ярослава Мудрого,
проф.
__________________________________________________________




"Харків’янин року" - 2003

Харьковчанин года, 2003 // Харьковский институт рейтинговых
исследований.
URL: http://ukrleader.com/ru/projects_ire/kh_year/
khars_year/2003 (дата обращения: 10.04.2010).
Вітаємо! Vivat lex! 2004. – 1 верес.

2004

"Харків’янин року" - 2004

ПАЛКІН В’ячеслав Сергійович – керівник камер. хору Харків
обл. філармонії, Нар. артист України, керівник нар. чолов. хорової капели
Культур.-просвітн. центру "Палац студентів" НЮАУ ім. Ярослава
Мудрого;
СТАШИС Володимир Володимирович – перший проректор
НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, проф., почес. громадянин м. Харкова;
ТАЦІЙ Василь Якович – ректор НЮАУ ім. Ярослава Мудрого,
проф.;
ШЕРДІЦ Костянтин Костянтинович – дир. Культур.-просвітн.
центру "Палац студентів" НЮАУ ім. Ярослава Мудрого.
__________________________________________________________




Харьковчанин года, 2004 // Харьковский институт рейтинговых
исследований.
URL: http://ukrleader.com/ru/projects_ire/kh_year/
khars_year/2004 (дата обращения: 10.04.2010).
"Харків`янин року – 2004". Vivat lex!. 2005. 15 квіт.

2005
СТАШИС Володимир Володимирович – перший проректор
НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, проф., почес. громадянин м. Харкова;
ТАЦІЙ Василь Якович – ректор НЮАУ ім. Ярослава Мудрого,
проф., Герой України, почес. громадянин м. Харкова.
__________________________________________________________


Харьковчанин года, 2005 // Харьковский институт рейтинговых
исследований.
URL: http://ukrleader.com/ru/projects_ire/kh_year/
khars_year/2005/kultur2005 (дата обращения: 10.04.2010).

"Харків’янин року" - 2005

2006

Харків’янин року" - 2006

СКРИПЧУК Володимир Петрович,
нач.
оркестру,
військ.
диригент Ін-ту підгот. слідч. кадрів для СБУ у складі НЮАУ ім. Ярослава
Мудрого – за значний внесок у соціально-економічний, культурний
розвиток України, вагомі трудові досягнення, присвоєння почесного
звання “Заслужений артист України”;
СТАШИС Володимир Володимирович,
перший
проректор
НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, проф., почес. громадянин м. Харкова – за
вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний
розвиток Харківщини, значні трудові досягнення, високий професіоналізм,
присвоєння звання “Герой України”, нагородження Орденом князя
Ярослава Мудрого IV ступеня;
ТАЦІЙ Василь Якович, ректор НЮАУ ім. Ярослава Мудрого,
проф., президент АПрН України, Герой України, почес. громадянин
м. Харкова – за активну участь в реалізації ідей місцевого самоврядування
та створення спеціального НДІ державного будівництва і місцевого
самоврядування в структурі АПрН України.
__________________________________________________________




Харьковчанин года, 2006 // Харьковский институт рейтинговых
исследований.
URL: http://ukrleader.com/ru/projects_ire/kh_year/
khars_year/hg_laur_06 (дата обращения: 10.04.2010).
"Харків`янин року – 2006". Vivat lex! 2007. 6 квіт.

2007

"Харків’янин року" - 2007

ГОНЧАРЕНКО Володимир Дмитрович, зав. каф. історії держави
і права України та зарубіж. країн НЮАУ ім. Ярослава Мудрого – за
вагомий внесок у розвиток освіти, науки, укріплення науково-технічного
потенціалу Харківської обл.;
СЕТ’ЯН Гаррі Григорович, соліст-вокаліст "Палацу студентів"
НЮАУ ім. Ярослава Мудрого – за вагомий внесок у розвиток вітчизняного
мистецтва, значні творчі успіхи, присвоєння почесного звання
“Заслужений артист України”;
ТАЦІЙ Василь Якович, ректор НЮАУ ім. Ярослава Мудрого,
проф., президент АПрН України, Герой України, почес. громадянин
м. Харкова – за вагомий внесок у підготовку високопрофесійних
юридичних
кадрів,
розвиток
міжрегіонального
співробітництва
Харківської обл. з регіонами іноземних держав;
ШЕРДІЦ Костянтин Костянтинович, ген. дир. Культур.-просвітн.
центру "Палац студентів" НЮАУ ім. Ярослава Мудрого – за вагомий
внесок у просвітницький і культурний розвиток Харківщини, значні
професійні досягнення, багаторічну бездоганну працю, нагородження
орденом "За заслуги" III ступеня.
__________________________________________________________




Харьковчанин года, 2007 // Харьковский институт рейтинговых
исследований.
URL:: http://ukrleader.com/ru/projects_ire/kh_year/
khars_year/hg2007 (дата обращения: 10.04.2010).
"Харків`янин року – 2007". Vivat lex!. 2008. 11 квіт.

2008

"Харків’янин року" - 2008

БОРИСІК Ігор Вікторович, студент НЮАУ ім. Ярослава
Мудрого, спортсмен – за золоту медаль чемпіонату світу 2008 р. з
плавання на короткій воді.
ГІЗИМЧУК Олена Олександрівна, артистка-вокалістка, учасниця
тріо бандуристок "Купава" "Палацу студентів" НЮАУ ім. Ярослава
Мудрого – за вагомий внесок у розвиток мистецтва, значні творчі успіхи;
МЕЛІХОВА Юлія Анатоліївна, артистка-вокалістка, учасниця
тріо бандуристок "Купава" "Палацу студентів" НЮАУ ім. Ярослава
Мудрого – за вагомий внесок у розвиток мистецтва, значні творчі успіхи;
ОПАНАСЮК Ганна Олександрівна та ОПАНАСЮК Марія
Олександрівна, дует "Ганна-Марія" Культур.-просвітн. центру "Палац
студентів" НЮАУ ім. Ярослава Мудрого – за активну творчу, концертну
благодійну діяльність, перемогу у телепроекті "Шанс-10", успішне
представлення України на музикальному фестивалі в Італії;
СЛЮСАРЕНКО Тетяна Олександрівна,
артистка-вокалістка,
учасниця тріо бандуристок "Купава" "Палацу студентів" НЮАУ
ім. Ярослава Мудрого – за вагомий внесок у розвиток мистецтва, значні
творчі успіхи;
СТАШИС Володимир Володимирович,
перший
проректор
НЮАУ ім. Ярослава Мудрого – за вагомий внесок у розвиток юридичної
науки,
підготовку
висококваліфікованих
юристів,
плодотворну
педагогічну та громадську діяльність;
ТАЦІЙ Василь Якович, ректор НЮАУ ім. Ярослава Мудрого – за
вагомий внесок у розвиток системи освіти України, активну громадську та
культурно-просвітительську діяльність;
ТРУБНІКОВА Лариса Миколаївна, ген. дир. і худож. керівник
Міжнар. фестивалю "С. Рахманінов та українська культура", голова
правління "Благодійного фонду на честь сім’ї Алчевських", проф. каф.

культурології НЮАУ ім. Ярослава Мудрого – за активну культурнопросвітницьку діяльність, вагомий внесок у збереження історичної
спадщини;
ШЕРДІЦ Костянтин Костянтинович, ген. дир., худож. керівник
Культур.-просвітн. центру "Палац студентів" НЮАУ ім. Ярослава
Мудрого – за активну громадську та культурно-просвітницьку діяльність.
__________________________________________________________




Харьковчанин года, 2008 // Харьковский институт рейтинговых
исследований.
URL: http://ukrleader.com/ru/projects_ire/kh_year/
khars_year/laureats2008 (дата обращения: 10.04.2010).
"Харків`янин року – 2008". Vivat lex.! 2009. 7 квіт.

2009

"Харків’янин року" - 2009

СИДОРОВА Світлана Володимирівна, солістка проф. театрустудії "Палацу студентів" НЮАУ ім. Ярослава Мудрого – за вагомий
внесок у розвиток культурно-художньої спадщини України, високу
професійну майстерність, присвоєно звання "Заслужений артист України";
СПАСИБО-ФАТЄЄВА Інна Валентинівна, проф. каф. цив. права
НЮАУ ім. Ярослава Мудрого – за вагомий особистий внесок у розвиток
вітчизняної науки, створення національних наукових шкіл, укріплення
науково-технічного потенціалу України, удостоєна звання "Заслужений
діяч науки і техніки України";
СТАШИС Володимир Володимирович,
перший
проректор
НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, Герой України, почес. громадянин
м. Харкова – за вагомий внесок у розвиток юридичної науки, підготовку
висококваліфікованих юристів, плодотворну пед. та громадську діяльність;
ТАЦІЙ Василь Якович, ректор НЮАУ ім. Ярослава Мудрого,
Герой України, почес. громадянин м. Харкова – за золоту медаль у
номінації "Інтеграція освіти і науки – необхідна умова підвищення якості
фахівців вищих навчальних закладів" на ХІІ Міжнародній виставці
навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні – 2009" (м. Київ);
ШЕРДІЦ Костянтин Костянтинович, дир. "Палацу студентів"
НЮАУ ім. Ярослава Мудрого – за активну громадську та культурнопросвітительську діяльність, підтримку молодих талантів.
__________________________________________________________




Харьковчанин года, 2009 // Харьковский институт рейтинговых
исследований.
URL: http://ukrleader.com/ru/projects_ire/kh_year/
khars_year/laureats2009 (дата обращения: 10.04.2010).
"Харків`янин року – 2009. Vivat lex!. 2010. 2 квіт.

2010
ТАЦІЙ Василь Якович, ректор НЮАУ ім. Ярослава Мудрого – за
вагомий
внесок
у
розвиток
юридичної
науки,
підготовку
висококваліфікованих юристів, плідну пед. і громадську діяльність;
ШЕРДІЦ Костянтин Костянтинович, ген. дир., худож. керівник
Культур.-просвітн. центру "Палац студентів" НЮАУ ім. Ярослава
Мудрого – за вагомий внесок у просвітницький і культурний розвиток
Харківщини, значні професійні здобутки, багаторічну бездоганну працю.
__________________________________________________________


"Харків’янин року" - 2010



Харьковчанин года, 2010 // Харьковский институт рейтинговых
исследований.
URL: http://ukrleader.com/ru/projects_ire/kh_year/
khars_year/laureats2010/laurest2010kult
(дата
обращения:
10.04.2010).
Поздравляем коллег! Харьковские известия. 2011. 2 апр. (№ 38).
С. 2.

