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Про висунення підручників на 
присудження Державної премії України 
в галузі науки і техніки 2018 року 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Інституту 
модернізації змісту освіти К. М. Левківського, доповідну записку про 
висунення підручників на присудження Державної премії України в галузі 
науки і техніки 2018 року та інші матеріали колегії (подання навчальних 
закладів, результати експертизи підручників, рецензії та відгуки фахівців, 
результати громадського обговорення, довідки про творчий внесок авторів, 
аналіз інтенсивності використання підручників у навчальному процесі тощо), 

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ: 

1. Доповідну записку та інші матеріали щодо висунення підручників на 
присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року взяти 
до відома. 

2. Схвалити перелік підручників на присудження Державної премії 
України в галузі науки і техніки 2018 року для подання до Комітету з 
Державних премій України в галузі науки і техніки згідно з додатком. 

3. Інституту модернізації змісту освіти (Спірін О. М.) забезпечити 
подання документів до Комітету з Державних премій в галузі науки і техніки. 

4. Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою. 

Голова колегії, 
Міністр 



Додаток 
до рішення колегії Міністерства 
освіти і науки України 
протокол від 22.02.2018 № 2/3-19 

Перелік підручників 
на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 

року для подання до Комітету з Державних премій України в галузі науки 
і техніки 

1. «Педіатрія» за ред. Т. О. Крючко, О. Є. Абатурова. Автори : Крючко 
Тетяна Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
педіатрії № 2 Вищого державного навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія»; Абатуров Олександр Євгенович, доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії № 1 та медичної 
генетики Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України»; Кушнерева Тетяна Вікторівна, кандидат медичних наук, доцент, 
доцент кафедри педіатрії № 2 Вищого державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна академія»; Агафонова Олена 
Олександрівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри педіатрії № 
1 та медичної генетики Державного закладу «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України»; Несіна Інна Миколаївна, кандидат медичних наук, 
доцент кафедри педіатрії № 2 Вищого державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна академія»; Герасименко Ольга 
Миколаївна, кандидат медичних наук, доцент, пенсіонер. 

2. «ОГІЬОСІОПІІСЗ. ВепІо^паїЬіс Апошаїіез апсі Оеґогтаїіопз (Ортодонтія. 
Зубо-щелепні аномалії і деформації)». Автори: Фліс Петро Семенович, доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії та пропедевтики 
ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця, заслужений діяч науки і техніки України, Почесний вчений 
Європи; Леоненко Галина Петрівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент 
кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Національного 
медичного університету імені О. О. Богомольця; Філоненко 
Валерій Володимирович, кандидат медичних наук, доцент кафедри ортодонтії 
та пропедевтики, заступник декана стоматологічного факультету 
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця; Дорошенко 
Наталія Миколаївна, асистент кафедри ортодонтії та пропедевтики, куратор 
Європейської кредитно-трансферної системи стоматологічного факультету 
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. 

3. «Технологія цукру» (підручник у 3-х т.). Автори: Ліпєц Антон 
Адамович, доктор технічних наук, професор, пенсіонер; Логвін Володимир 
Матвійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології 
цукру і підготовки води Національного університету харчових технологій; 
Скорик Костянтин Дмитрович, кандидат технічних наук, доцент, професор 
кафедри виробництва цукру та сахаридів Інституту післядипломної освіти 



НУХТ; Українець Анатолій Іванович, доктор технічних наук, професор, ректор 
Національного університету харчових технологій; Купчик Михайло Петрович, 
доктор технічних наук, професор (посмертно). 

4. «Основи стратегії національної безпеки та оборони держави» видання 
3-тє, перероблене і доповнене. Автори: Дузь-Крятченко Олександр Петрович, 
кандидат військових наук, доцент, начальник Інституту державного військового 
управління Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського, генерал-майор; Грицай Павло Миколайович, кандидат 
військових наук, старший науковий співробітник, заступник начальника 
кафедри стратегії національної безпеки та оборони Інституту державного 
військового управління Національного університету оборони України імені 
Івана Черняховського, полковник; Грищенко Володимир Павлович, кандидат 
технічних наук, доцент, доцент кафедри стратегії національної безпеки та 
оборони Інституту державного військового управління Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського, полковник у 
відставці; Клименко Володимир Степанович, кандидат політичних наук, 
доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
кафедри стратегії національної безпеки та оборони Інституту державного 
військового управління Національного університету оборони України імені 
Івана Черняховського, полковник у відставці; Козинець Іван Павлович, 
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри 
стратегії національної безпеки та оборони Інституту державного військового 
управління Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського, полковник; Косевцов В'ячеслав Олександрович, доктор 
військових наук, професор кафедри стратегії національної безпеки та оборони 
Інституту державного військового управління Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського, заслужений діяч науки і техніки 
України, полковник у відставці; Нечхаєв Сергій Миколайович, кандидат 
військових наук, доцент, доцент кафедри стратегії національної безпеки та 
оборони Інституту державного військового управління Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського, генерал-лейтенант у 
відставці; Пунда Юрій Васильович, доктор військових наук, старший науковий 
співробітник, начальник кафедри стратегії національної безпеки та оборони 
Інституту державного військового управління Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського, полковник. 

5. «Яеіпґогсесі сопсгеїе апсі зіопе зішсіигез (Залізобетонні та кам'яні 
конструкції)». Автор: Першаков Валерій Миколайович, доктор технічних наук, 
професор, професор кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів 
Навчально-наукового інституту Аеропортів Національного авіаційного 
університету, академік Академії будівництва України, академік Інженерної 
академії України. 

В. о. директора Інституту 
модернізації змісту освіти О. М. Спірін 


