
 

Про результати 21 виставки-конкурсу навчальної та наукової 

літератури 
 
 
 За рішенням журі виставки-конкурсу та відповідно наказу ректора від 

25.01.2021 р. №0208-1/17 нагороджено: 

 

 

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

 

дипломом I ступеня – завідувачку кафедри міжнародного і європейського 

права СИРОЇД Тетяну Леонідівну за розробку навчальної літератури з 

міжнародного публічного права; 

 

дипломом I ступеня   – професора кафедри загальної та клінічної імунології 

та алергології ОВЧАРЕНКО Юлію Сергіївну за «Атлас трихоскопії»; 

 

дипломом II ступеня – декана юридичного факультету КАГАНОВСЬКУ 

Тетяну Євгеніївну, завідувача кафедри державно-правових дисциплін 

ГОЛОВКА Олександра Миколайовича за підручник «Історія вчень про право 

і державу»; 

 

дипломом III ступеня   – професора кафедри німецької філології та перекладу 

ПІХТОВНІКОВУ Лідію Сергіївну за підручник «Лінгвосинергетика»; 

 

дипломом III ступеня    – авторський колектив під керівництвом професора 

кафедри мінералогії, петрографії та корисних копалин СУЯРКА Василя 

Григоровича за підручник «Інженерна геологія (з основами геотехніки)». 

 

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

 

дипломом I ступеня   – доцента кафедри політології ВІННИКОВУ Наталію 

Анатоліївну за монографію «Парадокси політичних рішень в епоху 

постдемократії»; 

 

дипломом I ступеня  – авторський колектив під керівництвом декана 

медичного факультету БЕЛОЗЬОРОВА Ігоря Вікторовича та професора 

кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії і топографічної анатомії 

АВДОСЬЄВА Юрія Володимировича за монографію «Інтервенційна 

радіологія в онкохірургії»; 

 

дипломом ІІ ступеня   – професора кафедри управління та адміністрування 

ННІ «Каразінська школа бізнесу» РОДЧЕНКА Володимира Борисовича, 

директора ННІ міжнародної освіти НАВРОЦЬКОГО Олексія Олексійовича, 



професора кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура 

Голікова МАТЮШЕНКА Ігоря Юрійовича за монографію «Смарт-розвиток 

економіки: концепти та інструментарій»; 

 

дипломом ІІI ступеня   – професора кафедри екології та неоекології ННІ 

екології КУЧЕРА Анатолія Васильовича за монографію «Стратегічні 

напрями розвитку низьковуглецевого землекористування як запоруки 

стійкості до змін клімату»; 

 

дипломом ІІI ступеня   – доцента кафедри педагогіки ЖУКОВУ Оксану 

Анатоліївну за монографію «Дидактичні засади формування соціальної 

компетентності студентів класичних університетів засобами ігрових 

технологій». 

 

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

 

дипломом I ступеня – доцента кафедри теоретичної та прикладної 

інформатики ЗАРЕЦЬКУ Ірину Тимофіївну за підручник та навчально-

методичний комплекс для 3-го класу закладів загальної середньої освіти «Я 

досліджую світ»; 

 

дипломом I ступеня   – доцента кафедри німецької філології та перекладу 

СОТНИКОВУ Світлану Іванівну за підручник та навчально-методичний 

комплекс із німецької мови для 3-го класу закладів загальної середньої 

освіти; 

 

дипломом II ступеня   – доцента кафедри генетики і цитології ТАГЛІНУ 

Ольгу Валентинівну за навчальний посібник «Біологія. Інтерактивний 

довідник-практикум із тестами. Підготовка до ЗНО». 

 

4. За напрямом «Іміджеві університетські видання»: 

 

дипломом I ступеня   – авторський колектив під керівництвом БАКІРОВА 

Віля Савбановича за  видання «Вкарбовані в літопис науки»; 

 

дипломом II ступеня   – авторський колектив під керівництвом БАКІРОВА 

Віля Савбановича за видання «Класика, що випереджає час»; 

 

дипломом III ступеня   – декана медичного факультету БЕЛОЗЬОРОВА Ігоря 

Вікторовича, завідувача кафедри історіографії, джерелознавства та 

археологіїї ПОСОХОВА Сергія Івановича, завідувачку кафедри загальної та 

клінічної патології  ПРОЦЕНКО Олену Сергіївну, асистента кафедри 

неврології, психіатрії, наркології та медичної психології КИРИЧЕНКА 

Максима Івановича за монографію «Медичний факультет Каразінського 

університету 1805–1920 років». 



 

5.  Дипломами відзначено: 

 

доцентів кафедри англійської філології ТАРАСОВУ Світлану Олександрівну 

та СКРИННІК Юлію Сергіївну за навчально-методичний посібник «Усна 

практика «Let’s talk»; 

 

завідувача кафедри штучного інтелекту КУКЛІНА Володимира 

Михайловича за навчальний посібник «Подання знань і операцій над ними»; 

 

доцента кафедри матеріалів реакторобудування та фізичних технологій 

ЦЕЛУЙКА Олександра Федоровича за навчальний посібник «Фокусування 

пучків заряджених частинок електростатичними та магнітними лінзами»; 

 

авторський колектив під керівництвом професора кафедри міжнародного 

бізнесу та економічної теорії ТИМОШЕНКОВА Ігоря Владиславовича за 

навчальний посібник «Основи наукових досліджень: методологія і 

практика»; 

 

авторський колектив під керівництвом професора кафедри німецької 

філології та перекладу БЕЗУГЛОЇ Лілії Ростиславівни за монографію «Від 

слова до діла: лінгвопрагматика дискурсу»; 

 

професора кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура 

Голікова ДОВГАЛЬ Олену Андріївну за монографію «Технологічне 

лідерство Німеччини в процесі економічного розвитку ЄС»; 

 

КИРИЧЕНКА Максима Івановича за монографію «Історіографія історії 

сіверян: питання історичної деконструкції»; 

 

авторський колектив під керівництвом директора ННІ «Каразінський 

банківський інститут» САМОРОДОВА Бориса Вадимовича за монографію 

«Фінансова стабільність руху фінансових потоків економічних агентів»; 

 

СТРІЖЕЛЬЧИКА Геннадія Георгійовича, ЄГУПОВА В’ячеслава Юрійовича, 

ХРАПАТОВУ Ірину Вікторівну, СУХОВА Валерія Васильовича за 

навчальний посібник «Інженерна геологія»; 

 

завідувачку кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 

НЄМЕЦЬ Людмилу Миколаївну, доцента СЕГІДУ Катерину Юріївну, 

аспірантку ЛОГВИНОВУ Марину Олександрівну за навчально-методичний 

посібник «Педагогічний менеджмент»; 

 



доцента кафедри соціології ДЕЙНЕКО Олександру Олександрівну за 

навчально-методичний посібник «Соціальна аналітика та соціокультурна 

експертиза». 

 


