ЗВІТ
про роботу
редакційно-видавничого відділу
Львівського державного університету фізичної культури
за 2007-2011 роки
Редакційно-видавничий відділ здійснює: редагування текстів; сканування й обробку
графічних матеріалів, фотографій; присвоєння виданню паспортних даних: ISBN, УДК, ББК,
авторського знака, номер замовлення тощо; вибір формату книги і макетування; розробку
обкладинки; видрук макета, коректуру; обов’язкове посилання частини накладу в Книжкову
палату України та за адресами, що передбачає Закон України „Про видавничу справу”.
2007 року збірник наукових праць „Молода спортивна наука України” та електронне
наукове фахове видання «Спортивна наука України» зареєстровані в Міжнародній базі
даних наукової інформації Index Copernicus.
2008 року Львівський державний університет фізичної культури внесено до
Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
(Cвідоцтво серії ДК № 3354). Університет отримав свій видавничий ідентифікатор у системі
Міжнародної стандартної нумерації книг ISBN – 2328.
2009 року у Міністерстві юстиції зареєстровано новий періодичний щоквартальний
науковий журнал "Фізична активність, здоров'я і спорт" (Свідоцтво про державну
реєстрацію КВ № 15693-4165 Р від 18.08.2009), перереєстровано збірник наукових праць
„Молода спортивна наука України” (Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 157434215 ПР від 24.09.2009).
2010 року збірник наукових праць „Молода спортивна наука України” був
перереєстрований як фаховий у ВАК України: Постанова № 1-05/1 від 10.02.2010., а
також розпочато випуск періодичного щоквартального наукового журналу "Фізична
активність, здоров'я і спорт", який цього ж року зареєстровано в Міжнародній базі даних
наукової інформації Index Copernicus.
2011 року періодичний щоквартальний науковий журнал "Фізична активність,
здоров'я і спорт" був зареєстрований як фаховий у ВАК України: Постанова № 1-05/ від
23.02.2011
Упродовж 2007-2011 рр. працівники відділу опрацювали близько 100 найменувань
видань. Серед них:
 1 підручник (Сибіль М. Г. Клінічна біохімія : підручник для студ. вищ. навч. закл.
фіз. виховання і спорту / М. Г. Сибіль);
 15 навчальних посібників (4 з Грифом МОН: Фізична рекреація : навч. посіб. для
студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / авт. кол. : Приступа Є. Н., Жданова О. М.,
Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи, Дрюков В. О. Підготовка
спортсменів у фехтуванні на шаблях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. зал. фіз. виховання і
спорту / Дрюков В. О., Шуберт В. С., Спортивна морфологія : навч. посіб. / авт. кол.:
Музика Ф. В., Баранецький Г. Г., Вовканич Л. C. [та ін.]; за ред. Ф. В. Музики,
Маланчук Г. Г. Педагогічна практика у спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладах для глухих дітей : навч. посіб. для студ. вищ. навч. зал. фіз. виховання і спорту /
Маланчук Г. Г., Грибовська І. Б.);
 10 навчально-методичних посібників;
 12 методичних посібників;
 9 методичних рекомендацій (вказівок);

 2 інструкції;
 1 довідкове видання (Львівський державний університет фізичної культури : попул.
довід. / авт. кол. : О. Полянський, М. Линець, І. Свістельник ; за аг. ред. Є. Приступи);
 14 авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора
наук;
 3 монографії;
 2 бібліографічних видання;
а також 3 видання, внесені до переліку наукових фахових видань України (Молода
спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я
людини. У 4-х т.; Фізична активність, здоров’я і спорт : наук. журнал; Спортивна наука
України : електронне наукове фахове видання).
Обов’язкові примірники усіх видань ЛДУФК розіслано за адресами, що передбачає
Закон України „Про видавничу справу”.
Примірники фахових видань передано у бібліотеки провідних навчальних закладів
фізичної культури і спорту, у профільні інститути та на факультети, а також їх
представлено у Міжнародній базі даних наукової інформації «Index Copernicus».
Електронні копії фахових видань передано на зберігання у Національну бібліотеку
України імені В. І. Вернадського та поміщено у депозитарій українських наукових
періодичних видань і представлено у мережі Інтернет на порталі НБУВ.
Примірники усіх видань ЛДУФК передано у бібліотеку університету, а також в
одну з найбільших і найдавніших книгозбірень України – Наукову бібліотеку
Львівського національного університету імені Івана Франка.
Підрозділ спільно з відділом інформаційного забезпечення, профорієнтації та
працевлаштування, приймальною комісією та відділом зовнішніх зв’язків щорічно проводить
активну роботу щодо підготовки інформаційних матеріалів для абітурієнтів
(повідомлення на сайт, буклети, банери тощо).
Упродовж вказаного періоду аспірантам і викладачам надавалися консультації
стосовно норм редагування та видавничих норм.
Відділ налагодив співпрацю з Видавництвом „Львівської політехніки”, НВФ
„Українські технології”, видавництвами „Сполом”, „ЗУКЦ”, „Сплайн”, „Коло”
(м. Дрогобич), а також творчі взаємозв’язки з Науковою бібліотекою та філологічним
факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедрою
українознавства Львівського державного університету безпеки життєдіяльності,
Львівською національною академією мистецтв, відділенням української мови та
літератури гуманітарного факультету Університету імені Лоранда Етвеша (м. Будапешт,
Угорщина), відділенням української мови та літератури Інституту слов’янської філології
Сегедського університету (м. Сегед, Угорщина).
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