
Нагородження переможців 

Конкурсу на краще книжкове видання НАН України 2016. 

12 грудня 2016 року у Великому конференц-залі НАН України під час засідання 

Науково-видавничої ради НАН України відбулося нагородження переможців 

першого Конкурсу на краще книжкове видання НАН України. 

Дипломами переможців Конкурсу нагороджувались видавництва, які виготовили 

книги, а наукові установи, де було створено рукопис, отримували свідоцтва 

переможця Конкурсу. Обидві нагороди присуджуються Президією Національної 

академії наук України та Науково-видавничою радою НАН України. 

Дипломи та свідоцтва першого Конкурсу здобули: 

– у номінації "Монографічні видання. Фізико-математичний та технічний 

напрям" – Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, Головна астрономічна 

обсерваторія НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики 

ім. Я.С. Підстригача НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова 

НАН України, Ін-т ядерних досліджень НАН України, Національний науковий центр 

"Харківський фізико-технічний інститут", Радіоастрономічний ін-т НАН України, 

Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Львівський національний ун-т ім. 

Івана Франка, Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечнікова, Харківський 

національний ун-т ім. В.Н. Каразіна; 

– у номінації "Монографічні видання. Хіміко-біологічний напрям" – Видавничий 

дім "Академперіодика" НАН України, Інститут фізичної хімії 

ім. Л.В. Писаржевського НАН України; 

– у номінації "Монографічні видання. Суспільно-гуманітарний напрям" 

Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, Національна бібліотека України 

імені В.І. Вернадського; 

– у номінації "Довідкові видання. Фізико-математичний та технічний напрям" – 

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України. 

– у номінації "Довідкові видання. Фізико-математичний та технічний напрям" – 

Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, Інститут електрозварювання 

імені Є.О. Патона НАН України; 

– у номінації "Довідкові видання. Суспільно-гуманітарний напрям" –

Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, Національна бібліотека України 

імені В.І. Вернадського; 

– у номінації "Науково-популярні видання. Фізико-математичний та технічний 

напрям" – Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, Фізико-технологічний 

інститут металів та сплавів НАН України; 

– у номінації "Науково-популярні видання. Хіміко-біологічний напрям" – 

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України; 

– у номінації "Науково-популярні видання. Суспільно-гуманітарний напрям" – 

ДП "НВП "Наукова думка" НАН України", Інститут історії України НАН України. 

Голова Науково-видавничої ради НАН України академік НАН України 

Я.С. Яцків вручив дипломи та свідоцтва переможцям конкурсу. Я.С. Яцків подякував 

переможцям за змістовні і професійно оформлені наукові видання та побажав їм 

міцного здоров’я і великих творчих успіхів. 


