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Вчена рада ухвалила: затвердити до друку:

1. Монографію «Підприємства й суспільство в заводських і шахтарських 
поселеннях Донбасу та Придніпров’я в 1870-1917 рр.», автор: В.О. Куліков.

2. Навчальний посібник «Клімат і гідрологія України» для студентів першого 
рівня вищої освіти (бакалавр) з галузі знань 0401 Природничі науки, автори: 
В.Г. Клименко, С.І. Решетченко.

3. Навчальний посібник «Інженерна гідрогеологія», автори: В.Ю. Єгупов, К.А. 
Нємець, Г.Г. Стріжельчик.

4. Навчальний посібник «Інженерна гідрогеологія та методика інженерно- 
гідрогеологічних вишукувань», автори: В.А. Соколов, 1.1. Тищенко, Д.Ю. 
Носик.

5. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих науковців «Регіон-2019: суспільно-географічні
аспекти».

6. Монографію «Дискурсивне варіювання когнітивної семантики слова: досвід
інтегрального дослідження (на матеріалі дієслівних предикатів казаться, 
показаться, девербатива кажимость, парентези кажется)», автор: О.В.
Чернцова.

7. Тези доповідей XI Всеукраїнської наукової конференції студентів та 
аспірантів «Хімічні Каразінські читання - 2019».

8. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми та шляхи 
реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті», 11-12 квітня 2019 р.

9. Монографію «Актуальні проблеми міжнародного бізнесу» за ред. С.І 
Архієреєва та В.І. Сідорова.

10. Навчальний посібник «Методологічні основи дослідження ефективності 
технічних систем», автори: О.О. Кузнецов, О.В. Потій, О.П. Нарєжній, Т.Ю. 
Кузнецова.

11. Біобібліографічний словник «Вчений і бібліографія. XIX -  середина XX 
століття: Нариси. Бібліографія бібліографії», автор: Н.М. Березюк.

12. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, 
аспірантів та молодих учених: «Виклики та шляхи сприяння економічному 
розвиткові України на тлі світових тенденцій», (присвячена 85-річчю 
заснування економічного факультету), 19-20 квітня 2019 р.



13. Міжнародний науково-практичний журнал «Фотобіологія та
Фотомедицина», т. XVI, №1 (26), 2019 р. та т. XVI, №2 (27), 2019 р.

14. Збірку тез V Міжнародної наукової конференції «Художні феномени в історії 
світової літератури: перехід мови в письменництво» («Міжкультурний 
діалог»), що відбудеться 12-13 квітня 2019 р. в Харківському національному 
університеті імені В.Н. Каразіна.

15. Монографію «Дидактичні засади формування соціальної компетентності 
студентів класичних університетів засобами ігрових технологій», автор: 
О.А. Жукова.


