
Результати 19 виставки-конкурсу навчальної та наукової літератури 

 

1. За напрямом «Навчальна література для вищої школи» відзначено: 

Дипломом I ступеня та премією – ЄЛЬЦОВА С. В., ВОДОЛАЗЬКУ Н. О. за 

навчальний посібник «Practical Medical Chemistry»; 

Дипломом II ступеня та премією – СКИРДУ В. В., ШРАМКА Б. А. за 

підручник «Історія первісного суспільства»; 

Дипломом III ступеня та премією –ШЕВЧЕНКА В. Г.,  
АЛЕКСАНДРОВА Ю. В. за підручник «Астрофізика»; 

Дипломом III ступеня та премією – авторський коллектив під керівництвом 

УШАКОВОЇ Н. І.за підручник для іноземних студентів «Українська мова». 

2.2. За напрямом «Наукова література (монографії)»: 

Дипломом I ступеня та премією – КАТРИЧА В. О., НЕСТЕРЕНКА М. В., 

БЕРДНИКА С. Л., ДАХОВА В. М., ПЄНКІНА Ю. М. за монографію «Electromagnetic 

Fields Excited in Volumes with Spherical Boundaries»  

Дипломом I ступеня та премією – АЗАРЄНКОВА М. О., СЕРЕДУ І. М., 

ЦЕЛУЙКО О. Ф. за розділ монографії «The Application of Metal Hydride Based on Zr-V 

Alloy in Hydrogen Plasma»; 

Дипломом II ступеня та премією – ВОВКА Р. В., ЧИШКАЛУ В. О. за 

монографію «Нові керамічні композиційні матеріали інструментального призначення»; 

Дипломом ІI ступеня та премією – МАКСИМЕНКО Н. В. за монографію 

«Ландшафтно-екологічне планування: теорія і практика»; 

Дипломом ІІI ступеня та премією – РАЧКОВА Є. С. за монографію «Символи 

та емблеми класичних університетів України (кінець ХХ-початок ХХІ ст.). 

2.3.За напрямом «Навчальна література для загальноосвітньої школи»: 

Дипломом I ступеня та премією – ТАГЛІНУ О. В., ІВАНОВУ Г. Ж. за 

підручник і навчально-методичний комплекс для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти «Я досліджую світ»; 

Дипломом II ступеня та премією – СОТНИКОВУ С. І. за підручники та 

навчально-методичні комплекси з німецької мови для 1-го, 5-го та 10-го класів закладів 

загальної середньої освіти; 

Дипломом III ступеня та премією – БОРЗЕНКА О. І. за підручник для 10-го 

класу закладів загальної середньої освіти «Українська література (рівень стандарту)». 

2.4. Дипломами ВІДЗНАЧИТИ: 

авторський колектив під керівництвом СИРОЇД Т. Л. за підручник «Основи 

права Європейського Союзу»; 

ЗАХОЖАЯ В. А. за підручник «Вступ до астрофізики та космогонії»; 

ПАРФІНЕНКА А. Ю., ПОСОХОВА І. С., ЛИМАНА С. І. за навчальний 

посібник «Історія туризму»; 

КОРОБОВА В. І., СМОРЦОВУ Т. І. за навчальний посібник «Керованість та 

стабілізація»; 

авторський колектив під керівництвом МОСКОВКІНОЇ І. О та 

ШЕХОВЦОВОЇ Т. А. за колективну монографію «Класичні та посткласичні літературні 

стратегії у просторі сучасної культури»; 

КОРОТИЧ К. В. за монографію «Асоціативно-семантичне макрополе 

«безпека/небезпека» в дискурсі української преси XX-XXI століть»; 

КИРИЧЕНКА О. В. – співавтора книги «Reviews in Fluorescence 2016»; 

ЄРЕМЄЄВА П. В. за монографію «Старообрядництво Харківської губернії: 

соціальні структури та статистика (1825-1917 рр)»; 



НИЖНІКОВУ С. В. за монографію «Єпархіальні жіночі училища в Україні 

(друга половина XIX – початок XX ст)»; 

авторський колектив під керівництвом УШАКОВОЇ Н. І. за монографію 

«Академическая адаптация образовательных мигрантов в стране обучения»; 

ЗУБАРЄВА О. С. за монографію «Східні духовні практики як феномен 

життєвого світу особистості в полікультурному суспільстві»; 

СОРОКУ А. В. за монографію «Психологічні особливості соціалізації і 

ресоціалізації особистості після відбування терміну покарання»; 

авторський колектив під керівництвом ДОРОШЕНКО Г. О. за колективну 

монографію «Інституційні трансформації суб’єктів господарювання в умовах інноваційної 

економіки»; 

СІДОРОВА В. І., ГАСІМА С., ГАЙДЕЯ М. С. за монографію «Исламская 

финансовая система»; 

ПІХТОВНІКОВУ Л. С., ЯРЕМЧУК І. М. за монографію «Прагмастилістичні 

характеристики німецькомовної притчі»; 

УТЄВСЬКУ О. М., ЗАДОРОЖНОГО К. М. за підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти «Біологія і екологія (профільний рівень)»; 

ГАРЮНОВУ Ю. О., ТИЩЕНКО З. Р., БУТКО С. Г., ЛІТВІНОВУ І. М. за 

довідники з української літератури для підготовки до ЗНО; 

РАССОМАХІНА С. Г., КУЗНЕЦОВА О. О. – співавторів колективної 

монографії «Security and noise immunity of telecommunication system: new solutions to the 

codes and signals design problem»; 

Авторський колектив під керівництвом БАКІРОВА В. С. за науково-

популярне видання «Харківський університет в образотворчому мистецтві»; 

БОНДАРЕНКО Г. А., КУШНАРЬОВА С. С. – укладачів науково-довідкового 

видання «Генерали. Харківський біографічний словник»; 

АТРАМЕНТОВУ Л. О. за книгу «Проще некуда. Планирование исследования. 

Анализ данных. Представление результатов»; 

СВЕРДЛОВУ І. О., ПТУШКУ А. С. за навчальний посібник «You and Your 

Life (Work and Leisure)». 

 


