
Результати 20-ї виставки-конкурсу навчальної та наукової літератури 

 

 

За напрямом «Навчальна література для вищої школи» відзначено: 

 дипломом I ступеня – АЗАРЄНКОВА М. О., БУЛАВІНА Л. О., 

ОЛЕФІРА В. П. за підручник «Електрика та магнетизм»; 

 дипломом II ступеня – ДУБОВИКА В. М., СУХОВА В. М. за навчальні 

посібники із загальної фізики для студентів фізичних фахів 

університетів; 

 дипломом II ступеня – ШЕВЧЕНКА С. М. за підручник «Mesoscopic Physics 

meets Quantum Engineering»; 

 дипломом III ступеня – МАТЮШЕНКА І. Ю., РОДЧЕНКА В. Б. за 

навчальний посібник «Технології суспільного розвитку»;  

 дипломом III ступеня – авторський колектив під керівництвом НЄМЕЦЬ Л. М., 

МЕЗЕНЦЕВА К. В. за підручник «Соціальна географія». 

 

 

За напрямом «Наукова література (монографії)» відзначено: 

 дипломом I ступеня – авторський колектив під керівництвом 

ТОКАРСЬКОГО В. А. за науково-довідкове видання 

«Червона книга Харківської області. Тваринний світ»;  

 дипломом II ступеня – ГІРКУ І. О., ГІРКУ В. О. за монографію «Surface 

Electron Cyclotron Waves in Plasmas»; 

 дипломом II ступеня – КУЧЕРА А. В. за монографію «Sustainable soil 

management in the formation of competitiveness of agricultural 

enterprises»; 

 дипломом ІІI ступеня – ПУГАЧА Б. Я. за монографію «Фундаментальна 

парадигма науки Леонардо да Вінчі»; 

 дипломом ІІI ступеня – БЕЛЬСЬКУ І. М., співавтора монографії «Astronomical 

Polarisation from the Infrared to Gamma Rays». 

 

 



За напрямом «Навчальна література для загальноосвітньої школи» відзначено: 

 дипломом I ступеня – СОТНИКОВУ С. І. за підручники та навчально-

методичні комплекси з німецької мови для 2-го та 11-го 

класів закладів загальної середньої освіти;  

 дипломом I ступеня – ЗАРЕЦЬКУ І. Т. за підручники та навчально-методичні 

комплекси з інформатики для 2-го та 5-го класів закладів 

загальної середньої освіти; 

 дипломом II ступеня – БОРЗЕНКА О. І. за підручники з української літератури 

для 11-го класу закладів загальної середньої освіти; 

 дипломом III ступеня – УТЄВСЬКУ О. М. за підручник та навчально-

методичний комплекс для 11-го класу закладів загальної 

середньої освіти «Біологія і екологія (профільний рівень)». 

 

 

За напрямом «Іміджеві університетські видання» відзначено: 

 дипломом I ступеня – авторський колектив під керівництвом БАКІРОВА В. С., 

БЕЗХУТРОГО Ю. М. за видання «Харківський 

університет і література: антологія творів випускників, 

викладачів і студентів»; 

 дипломом II ступеня – авторський колектив під керівництвом БАКІРОВА В. С. 

за видання «Обличчям до світу: історія міжнародних 

зв’язків Каразінського університету»; 

 дипломом III ступеня – авторський колектив під керівництвом БАКІРОВА В. С. 

за видання «Симфонія кольорів Віктора Ковтуна»; 

 дипломом III ступеня – авторський колектив під керівництвом БІТКОВОЇ Т. В. 

за видання «Каразінський університет у Харкові – 

Університет ім. Адама Міцкевича в Познані: 50 років 

співпраці (1967–2017)». 


