
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Н. КАРАЗІНА

НАКАЗ

_______________2022 м. Харків № __________

Про результати
22 виставки-конкурсу
навчальної та наукової літератури

Відповідно до пунктів 3.3 та 3.4 Положення про виставку-конкурс 
навчальної та наукової літератури, затвердженого наказом ректора від 26 
листопада 2019 року № 0208-1/694, п. 2 додатка 4 до Колективного договору між 
адміністрацією та трудовим колективом Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна на 2020–2024 роки, та на виконання наказу від 
15 грудня 2021 року 0401-1/663 «Про проведення виставки-конкурсу навчальної 
та наукової літератури» 

НАКАЗУЮ:

1. ЗАТВЕРДИТИ рішення журі 22 виставки-конкурсу навчальної та 
наукової літератури від 10 лютого 2022 року щодо визначення переможців 
конкурсу.

2. ВІДЗНАЧИТИ переможців конкурсу:
2.1. За напрямом «Навчальна література для вищої школи»:

дипломом I ступеня  – за комплект навчальних посібників для 
іноземних студентів «Українська мова для іноземних студентів», «Український 
фольклор для іноземних студентів» колектив авторів кафедри мовної підготовки 
2 Навчально-наукового інституту міжнародної освіти у складі Олени ВАЛІТ, 
Тетяни ГУТНІКОВОЇ, Людмили ЗАДОРОЖНОЇ, Геннадія РУДЕНКО, Тетяни 
ЛАГУТИ, Анастасії КОЛОКОЛОВОЇ;

дипломом II ступеня – за підручник  «Глобальні проблеми сучасності» 
колектив авторів за редакцією Віля  БАКІРОВА;



дипломом III ступеня  – за навчальний посібник «Історія України» 
Володимира ТАНЦЮРУ, Сергія КУЛІША.

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

дипломом I ступеня  – за монографію  «Combined Vibrator-Slot 
Structures: Theory and Applications. Lecture Notes in Electrical Engineering»

колектив авторів у складі: Михайла НЕСТЕРЕНКА,  Віктора КАТРИЧА, 
Юрія ПЄНКІНА, Олександра  ДУМІНА, Сергія БЕРДНИКА; 

дипломом II ступеня – за монографію «Stream Ciphers in Modern Real-time 
IT Systems Analysis, Design and Comparative Studies» колектив авторів у складі: 
Олександра КУЗНЕЦОВА, Олександра ПОТІЯ, Юрія ГОРБЕНКА, Миколи 
ПОЛУЯНЕНКА;

дипломом III ступеня   – за монографію «У пошуках обличчя міста: 
Практики самопрезентації міст України в індустріальну та постіндустріальну 
добу» колектив авторів за редакцією Сергія ПОСОХОВА, Володимира 
КРАВЧЕНКА;

дипломом III ступеня  – за монографію  «Тhe Accomodation of Regional 
and Ethno-cultural Diversity in Ukraine» колектив авторів під керівництвом Олени 
МУРАДЯН.

3.  Відзначити дипломами:
 3.1. колектив авторів за загальною редакцією  завідувачки кафедри 

педагогіки   Оксани ЖУКОВОЇ за монографію «Компетентнісний підхід у вищій 
школі: теорія та практика»;

3.2. колектив авторів у складі: професора, кандидата історичних наук 
Сергія КУДЕЛКА, та доцента, кандидата історичних наук  Ольги ВОВК за 
навчально-методичний посібник «Краєзнавча навчально-виробнича практика»; 

3.3. колектив авторів у складі: професора, кандидата історичних наук 
Сергія КУДЕЛКА та  доцента, кандидата історичних наук Ольги ПАВЛОВОЇ за 
навчально-методичний посібник «Музейно-архівна виробнича практика 
студентів історичних факультетів університетів»; 

3.4. професора, доктора наук Олександра ЯМПОЛЬСКОГО,  старшого 
викладача, кандидата наук Олену ШУГАЙЛО за серію навчально-методичних 
посібників «Аналітична геометрія» ( 3 частини);

3.5. професора, доктора наук Анатолія ЛУР`Є,  професора, доктора наук 
Ігоря УДАЛОВА, доцента, кандидата наук  Аліну КОНОНЕНКО  за навчально-
методичний посібник «Історія та методологія гідрогеології»;



3.6. професора, доктора наук Ігоря УДАЛОВА, доцента, кандидата 
наук  Аліну КОНОНЕНКО, доцента, кандидата наук  Олега ПОЛЄВИЧА  за 
навчальний посібник «Загальна гідрогеологія»;

3.7. професора, доктора наук Олександра ГАВРИЛЕНКА, професора, 
доктора наук Тетяну СИРОЇД за навчальний посібник « Історія міжнародного 
права: стародавня доба»; 

3.8. професора, доктора наук Володимира ЗАХОЖАЯ,  доцента, 
кандидата наук Ольгу ЗАХОЖАЙ за навчальний посібник для вищої школи 
«Основи елементарної астрономії»;

3.9. професора, доктора наук Олену ІВАНОВУ за монографію «Вибрані 
наукові праці»; 

3.10. доцента, кандидата наук, Андрія ДЕГТЯРЬОВА, професора, 
доктора наук Вячеслава МАСЛОВА, професора, доктора наук, Василя 
СВІЧА,  старшого наукового співробітника, кандидата наук Олександра 
ТОПКОВА за монографію «Formation and selection of  transverse modes in laser 
cavities». («Формування та селекція поперечних мод  у лазерних резонаторах» 
(англійською мовою) 

 3.11. професора, доктора наук, Ірину БЕЛЬСЬКУ – співавтора 
монографії  «Cosmic Dust from the Laboratory to the Stars»; 

3.12. професора, доктора наук Лідію ПІХТОВНІКОВУ за монографію 
«Еволюція німецької віршованої байки (XIII-XXI ст.): стилістико-синергетичний 
та заставний аспекти».

4.  Директору видавництва університету Ірині ДОНЧИК – 
ЗАБЕЗПЕЧИТИ друкування дипломів для переможців конкурсу.

5.  Внести зміни до наказу від 15.12.2021 р. №0401-1/663 «Про проведення 
виставки-конкурсу навчальної та наукової літератури», а саме виключити п.7 
наказу у зв’язку із воєнним станом та відсутністю фінансування.

6.Контроль за виконанням наказу покладаю на проректора з науково-
педагогічної роботи Олександра ГОЛОВКА.

Підстава: копія протоколу засідання журі 22 виставки-конкурсу від 10 
лютого 2022 року.

Ректор  Тетяна КАГАНОВСЬКА



Проєкт вносить
В.о. начальника відділу 
методичної та акредитаційної 
роботи

Юлія ЧУЙКО

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з науково-педагогічної 
роботи

Олександр ГОЛОВКО

Проректор з науково-педагогічної
роботи

Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ

Головний бухгалтер

Ольга ЧУМАЧЕНКО

Голова первинної профспілкової 
організації працівників університету

Анатолій ГОЛТВЯНСЬКИЙ

Начальник юридичної служби

Дарія ДЕМ'ЯНЕНКО


