ЗВІТ
про роботу редакційно-видавничого відділу
Львівського державного університету фізичної культури
за 2014 рік
Працівники відділу упродовж року опрацювали усього 48 видань:
 1 підручник (з Грифом МОН);
 11 навчальних посібників (7 отримали Гриф МОН);
 1 навчально-методичний посібник;
 1 науковий каталог;
 2 довідкових видання;
 5 монографій;
 24 автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата
(20) і доктора (4) наук;
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.
З перерахованих 43 видання вийшли друком цього року.
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.
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.
Продовжено роботу з наповнення сайтів фахових видань «Фізична
активність, здоров’я і спорт» і «Спортивна наука України».
Налагоджено взаємовигідну співпрацю з Науковою бібліотекою
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника –
перепосилання на сайти наших фахових видань розміщено на їх сайті,
посилання на сайт бібліотеки включено у розділі ВИДАВНИЧА
ДІЯЛЬНІСТЬ на нашому сайті.
Також для підвищення рейтингу університету налагоджено співпрацю з
міжнародним науковим журналом "ScienceRise" (м. Харків), у редакційну
колегію якого рекомендовано трьох докторів наук – працівників ЛДУФК.
Для підвищення вебометричного рейтингу університету за допомогою
розширення присутності у веб-просторі, цитованості сторінок веб-сайту,
1

відкритості
ресурсів
сторінку
редакційно-видавничого
відділу
зареєстровано у мережі Facebook.
Підрозділ спільно з відділом інформаційного забезпечення,
профорієнтації та працевлаштування, приймальною комісією та відділом
зовнішніх зв’язків постійно проводить активну роботу щодо підготовки
інформаційних матеріалів для абітурієнтів (повідомлення на сайт,
буклети, банери тощо).
Відділ активно співпрацює з НВФ „Українські технології”,
Видавництвом „Львівської політехніки”, видавництвами „Сполом”,
„Коло” (м. Дрогобич), а також підтримує 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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