20.06.22, 13:16

about:blank

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
НАКАЗ
20.06.2022

м. Рівне

№ 290

Про
підсумки
конкурсу
підручників,
навчальних
посібників та монографій за 20212022 н.р.
З метою підвищення якості навчальних, методичних і наукових праць, що
відповідають вимогам державних освітніх стандартів вищої професійної освіти у
підготовці висококваліфікованих фахівців сучасного рівня, а також мотивації
професорсько-викладацького складу до активної видавничої діяльності,
відповідно до наказу від 12.01.2022 р. № 27 «Про проведення конкурсу
підручників, навчальних посібників та монографій», введення в дію Тимчасового
положення
про
конкурс
підручників,
навчальних
посібників
та
монографій проведено конкурс підручників, навчальних посібників та
монографій. Згідно з Тимчасовим положенням про конкурс підручників,
навчальних посібників та монографій підведено підсумки і визначено
переможців за двома напрямами та двома номінаціями: «Краща монографія»,
«Кращий навчальний посібник».
На підставі рішення конкурсної комісії від 15.06.2022 року (протокол № 2)
НАКАЗУЮ:

1. У номінації «Краща монографія» присудити такі місця:
перше місце – за монографію «Metakaolin and Fly Ash as Mineral Admixtures for
Concrete» колективу авторів:
Дворкіну Леоніду Йосиповичу, д.т.н., професору, завідувачу кафедри
технології будівельних виробів та матеріалознавства;
Житковському Вадиму Володимировичу, к.т.н., доценту кафедри технології
будівельних виробів та матеріалознавства;
Лушніковій Наталії Валеріївні, к.т.н., доценту кафедри архітектури та
середовищного дизайну;
Рибакову Юрію, професору Арієльського університету, Ізраїль;
друге місце – за монографію «Фітомеліоративна роль рослинного покриву у
відтворенні девастованих земель в межах сірчаних розробок Західного
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Лісостепу» колективу авторів:
Копій Марії Леонідівні, к.с.-г.н., асистенту кафедри екології Луцького
національного технічного унверситету;
Гончару Володимиру Миколайовичу, к.с.-г.н., доценту кафедри екології,
технології захисту навчколишнього середовища та лісового господарства;
Копію Сергію Леонідовичу, к.с.-г.н., доценту кафедри лісівництва
Національного лісотехнічного університету України;
Клименку Олександру Миколайовичу, д.с.-г.н., професору, професору
кафедри туризму та готельно-ресторанної справи;
Копію Леоніду Івановичу, д.с.-г.н., професору, завідувачу кафедри екології
Національного лісотехнічного університету України;
третє місце – за монографію «Нові муфти механічних приводів машин»
колективу авторів:
Малащенку Володимиру Олександровичу, д.т.н., професору, завідувачу
кафедри технічної механіки та динаміки машин Національного
університету «Львівська політехніка»;
Стрільцю Володимиру Миколайовичу, к.т.н., доценту;
Стрільцю Олегу Романовичу, к.т.н., доценту кафедри теоретичної механіки,
інженерної графіки та машинознавства;
Федоруку Віктору Анатолійовичу, інженеру-механіку.
2. У номінації «Кращий навчальний посібник»
2.1. Технічний напрям, присудити такі місця:
перше місце – за навчальний посібник «Нарисна геометрія (базовий курс)»
колективу авторів:
Крівцову Валерію Володимировичу, к.т.н., доценту кафедри теоретичної
механіки, інженерної графіки та машинознавства;
Козяру Миколі Миколайовичу, д.пед.н., професору, завідувачу кафедри
теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства;
друге місце – за навчальний посібник «Проектування складів бетонів (Методи,
приклади, вправи)» Дворкіну Леоніду Йосиповичу, д.т.н., професору, завідувачу
кафедри технології будівельних виробів та матеріалознавства;
третє місце – за навчальний посібник «Експериментально-статистичне
моделювання при проектуванні складів бетонів» Дворкіну Леоніду Йосиповичу,
д.т.н., професору, завідувачу кафедри технології будівельних виробів та
матеріалознавства.
2.2. Природничий напрям, присудити такі місця:
перше місце – за навчальний посібник «Фізична реабілітація в пульмонології»
Григусу Ігорю Михайловичу, д.мед.н., професору, директору навчально-наукового
інституту охорони здоров’я;
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друге місце – за комплект навчальних посібників: «Основи хімії», «Фізикохімічні властивості елементів і сполук гірничих порід», «Основні технологічні
схеми базових неорганічних виробництв» колективу авторів:
Яцкову Миколі Васильовичу, к.т.н., професору кафедри хімії та фізики;
Буденковій Надії Марківні, к.х.н., доценту кафедри хімії та фізики;
Мисіній Оксані Іванівні, старшому викладачу кафедри хімії та фізики;
Корчик Наталії Михайлівні, к.т.н., доценту кафедри хімії та фізики;
Пророку Олегу Анатолійовичу, здобувачу.
третє місце – за навчальний посібник «Управління та поводження з відходами:
практикум» колективу авторів:
Клименку Миколі Олександровичу, д.с.-г.н., професору, завідувачу кафедри
екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового
господарства;
Бєдунковій Ользі Олександрівні, д.б.н., професору кафедри екології,
технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства;
Троцюку Віктору Степановичу, к.с.-г.н., доценту кафедри екології,
технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства;
Морозу Олександру Тихоновичу, старшому викладачу кафедри екології,
технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства.
3. Відповідно до п. 7, пп. 7.5 Тимчасового положення про конкурс
підручників, навчальних посібників та монографій: «Авторам-призерам
Конкурсу, які зайняли І-ІІІ місце в кожній номінації, надається можливість
видавати нові підручники, навчальні посібники та монографії впродовж 5
років в редакційно-видавничому відділі за кошти університету (одне
найменування відповідно до внеску автора в спільне видання, яке
перемогло в конкурсі)».
4. Фото професора Григуса Ігоря Михайловича, автора книги «Фізична
реабілітація в пульмонології», що отримала найвищий бал (100,8) членів
конкурсної комісії, розмістити на Дошці пошани «Людина року» відповідно
до п. 7, пп. 7.2 Тимчасового положення про конкурс підручників,
навчальних посібників та монографій.
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