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Вчена рада ухвалила: затвердити до друку:

1. Монографію: «Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність фундаторів 
вищої медичної та фармацевтичної освіти: регіональний історико-педагогічний 
аспект», автор: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
факультету психології Т.В. Лутаєва.

2. Монографію «Міжкультурна комунікація в університетському освітньому 
просторі», за ред. Н.І. Ушакової.

3. Навчальний посібник «Навчання професійному діалогу: ЛІКАР-ХВОРИИ» для 
іноземних студентів -  медиків ІІ-ІІІ курсів (англомовної форми навчання), 
автори: Т.М. Алексєєнко, Л.І. Васецька, І.М. Кушнір.

4. Збірник студентських наукових праць Навчально-наукового інституту 
міжнародної освіти «Нові наукові горизонти: досягнення, пошук», випуск №2.

5. Збірник наукових праць Навчально-наукового інституту міжнародної освіти 
«Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. 
Міжпредметні зв’язки», випуск №34.

6. Навчальний посібник «Гідрогеотермія», призначеного для викладання 
дисциплін «Геотермія нафтових і газових родовищ», «Мінеральні води», 
«Регіональна гідрогеологія» зі спеціальності 103 Науки про землю, а також для 
спеціалістів, які займаються геотермічними дослідженнями, автор: доктор 
геолого-мінералогічних наук, професор кафедри гідрогеології факультету 
геології, географії, рекреації і туризму А.Й. Лур’є.

7. Навчальний посібник «Математичний аналіз теоретичні відомості, збірник задач 
із прикладами розв’язання у двох частинах. Частина 1», автори: А.Г. Гах, 
О.С. Леонов.

8. Журнал «Східноєвропейський фізичний журнал», №1, 2019 р.
9. Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «XV 

Харківські студентські філософські читання».
10. Монографію «Адміністративно-правове регулювання організації і 

функціонування суб’єктів військового управління у системі забезпечення 
національної безпеки і обороноздатності України», автор: С. М. Мельник.

11. Збірник наукових праць «Проблеми теоретической физики», 3 випуск, автори: 
Ю.Л. Болотин, В.Е. Захаров, В.И. Карась, В.М. Куклин, З.А. Пашицкий, В.И. 
Пентегов, В.И. Соколенко, А.В. Тур, А.А. Туркин, В.В. Яновский (сер. 
«Проблеми теоретической и математической физики»).



12. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія 
«Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи 
управління», випуск №41, 2019 р.

13. Видання «Каразінські читання (історичні науки): тези доповідей 72-ї
Міжнародної наукової конференції (м. Харків, 26 квітня 2019 р.).

14. Монографію «Фундаментальна парадигма науки Леонардо да Вінчі», автор: 
доктор філософських наук, професор кафедри теорії культури і філософії науки 
Б.Я. Пугач.


