
 

 

Переможці Конкурсу на краще книжкове видання 2019 

 

У період проведення Конкурсу на краще книжкове видання 

НАН України 2019 р. (далі – Конкурс) — від 01.02.2019 по 01.03.2019 на Конкурс 

надійшло від установ НАН України 28 робіт. 

Для участі в Конкурсі відібрано всі подані роботи як такі, що відповідають 

висунутим (постанова Президії НАН України від 30.12.2015 № 320) вимогам. 

За результатами підрахунку оцінок, виставлених членами Комісії з проведення 

конкурсу на краще книжкове видання НАН України 2019 р. (далі – Комісія), за 

п’ятибальною шкалою було визначено переможців та лауреатів: 

Гран-прі присуджується Інституту демографії та соціальних досліджень 

НАН України за іноваційний підхід до представлення видавничої продукції: 

 

Національна доповідь "Українське суспільство: 

міграційний вимір" / С.І. Пирожков (голов. ред.), 

Е.М. Лібанова (кер. автор. кол.). — Київ, 2018. — 396 с. 

 

 

 

 

Диплом переможця у номінації "Монографічні видання. Фізико-

математичний та технічний напрям" — ДП "НВП "Наукова думка" НАН 

України", Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України (65 балів): 

Літогенез осадових комплексів океану Тетіс / Ю.М. Сеньковський, 

К.Г. Григорчук, Ю.В. Колтун та ін. — Київ : Наукова думка, 2018. — 160 с. 

Диплом лауреата у номінації "Монографічні видання. Фізико-

математичний та технічний напрям" — ДП "НВП "Наукова думка" 

НАН України", Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського 

НАН України (62 бала): 

Белоус А.Г. Высокодобротные сверхвысокочастотные диэлектрики. — Київ : 

Наукова думка, 2016. — 190 с. 

Диплом переможця у номінації "Монографічні видання. Суспільно-

гуманітарний напрям" — Інститут Івана Франка НАН України (69 балів): 

Алла Швець. Жінка з хистом Аріадни: життєвий світ Наталії Кобринської в 

генераційному, світоглядному і творчому вимірах. — Львів : НАН України, 2018. — 

752 с. 

Диплом лауреата у номінації "Монографічні видання. Суспільно-

гуманітарний напрям" — Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 

України (65 балів): 

http://www.nas.gov.ua/UA/Book/Pages/default.aspx?BookID=0000015145
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Ганна Дидик-Меуш. Комбінаторика української мови ХVI—XVIII століть: 

теорія, практика, словник. — Львів, 2018. — 688 с. 

Диплом переможця у номінації "Довідкові видання. Фізико-математичний 

та технічний напрям" — ДП "НВП "Наукова думка" НАН України", Інститут 

електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України (60 балів): 

Словник-довідник зі зварювання та склеювання пластмас / за ред. Б.Є. Патона. 

— Київ : Наукова думка, 2018. — 368 с. 

Диплом переможця у номінації "Довідкові видання. Суспільно-

гуманітарний напрям" — Інститут народознавства НАН України (75 балів): 

Українська фольклористична енциклопедія / кер. проекту, наук. редактор, упор. 

Василь Сокіл. — Львів : НАН України, 2018. — 994 с. 

Диплом лауреата у номінації "Довідкові видання. Суспільно-гуманітарний 

напрям" — ВД "Академперіодика" НАН України, Національна бібліотека 

України імені В.І. Вернадського (70 балів): 

Гутник Л. Український кіноплакат 1947—1994 років з фондів Національної 

бібліотеки України імені В.І. Вернадського. — Київ : Академперіодика, 2018. — 576 

с. 104 с. іл. 

Диплом переможця у номінації "Навчальні видання. Фізико-матема-

тичний та технічний напрям" — ДП "НВП "Наукова думка" НАН України", 

Інститут прикладного системного аналізу НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського" МОН 

України та НАН України (64 бали): 

Панкратова Н.Д. Системний аналіз: теорія та застосування : підруч. — Київ : 

Наукова думка, 2018. — 348 с. 

Диплом переможця у номінації "Навчальні видання. Хіміко-біологічний 

напрям" — ВД "Академперіодика" НАН України, Інститут фізико-органічної 

хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України (63 бали): 

Скоробогатова З.М. Атлас метаболічних шляхів: навч. посіб. — Київ : 

Академперіодика, 2017. — 76 с. 

Диплом переможця у номінації "Науково-популярні видання. Фізико-

математичний та технічний напрям" — ДП "НВП "Наукова думка" НАН 

України", Головна астрономічна обсерваторія НАН України (73 бали): 

Головна астрономічна обсерваторія НАН України: від ідеї створення до 

визнання / За ред. Я.С. Яцківа. — Київ : Наукова думка, 2018. — 376 с. 

Диплом лауреата у номінації "Науково-популярні видання. Фізико-

математичний та технічний напрям" — ВД "Академперіодика" НАН України, 

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля (56 балів): 

Лавріненко В.І. Надтверді матеріали: посібник для допитливих. — Київ: 

Академперіодика, 2018. — 336 с. 

 

 

Про дату та місце вручення дипломів і свідоцтв буде повідомлено додатково. 
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