
Підсумки конкурсу на кращій відгук 2020 року

Диплом та I місце

Шпак Олена Вікторівна, студентка 2 курсу 1 групи факультету української 
філології Південноукраїнського національного педагогічного університету 
імені К.Д.Ушинського. Рецензія на книгу Василя Барки «Жовтий князь».

Диплом та II місце

Каназірська Вікторія Анатоліївна, студентка 4 курсу філологічного 
факультету (укр мова та література) Одеського національного університету 
імені І.І. Мечникова. Рецензія на книгу Гаськи Шиян «За спиною».

Мандра Наталя Борисівна, аспірантка Інституту проблем сучасного 
мистецтва Національної Академії Мистецтв України. Рецензія на книгу Надії 
Мориквас «Винова гора».

Диплом та III місце

Олійник Олеся В'ячеславівна, магістрант 1 рік навчання філологічний 
факультет Південноукраїнського національного педагогічного університету 
ім. К.Д.Ушинського. Рецензія на книгу Люко Дашвар «  Галябезголови  ».

Безродна Анна Володимирівна, магістрант 3 курс навчання Одеського 
державного університету внутрішніх справ (ОДУВС). Рецензія на книгу 
Гаськи Шиян «За спиною».

Рябошапка Олеся Василівна, студентка 4 курсу філологічного факультету 
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Рецензія на 
книгу Галини Вдовиченко «  Котохатка  ». 

«Подяками» відзначені наступні учасники конкурсу «Замовте слово про 
книгу»:

Боган Сергій Михайлович — кандидат історичних наук, магістр права, 
доцент кафедри правових дисциплін Одеського інституту Міжрегіональної 
академії управління персоналом, старший науковий співробітник Одеського 
історико-краєзнавчого музею. Рецензія на книгу Сергія Плохія «Забуті 
покидькі Східного фронту».
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Іванова Олена Сергіївна — аспирант кафедри «теорії та методики 
практичної психології» Південноукраїнського національного педагогічного 
університету імені К.Д. Ушинського. Рецензія на книгу Людмили Вовк 
«Благовіст».

Миколін Сергій (Волинь) — Рецензія на книгу Тетяни Грицан-Чонки «Живі
двері, або Я — спіле Яблуко віків. Я - Жінка... ». 

Байдаков Михайло (Чернігівщина) — Рецензія на книгу Тетяни Грицан-
Чонки «Живі двері, або Я — спіле Яблуко віків. Я - Жінка... ». 

Савчин Ярослав (Прикарпаття) — Рецензія на книгу Тетяни Грицан-Чонки
«Живі двері, або Я — спіле Яблуко віків. Я - Жінка... ». 

Аліна Ульянич О. — студентка 4 курсу кафедри археології та етнології 
України факультету історії та філософії Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова. Рецензія на книгу Фалькович Г.А. 
«Шалахмонеси».
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