ЗВІТ
про роботу редакційно-видавничого відділу
Львівського державного університету фізичної культури
за 2015 рік
Працівники відділу упродовж року опрацювали усього 39 видань
загальним обсягом 6.454 аркуші авторського рукопису.
А саме:
 8 навчальних посібників;
 2 методичних посібники;
 2 довідкових видання;
 2 монографії;
 22 автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата
(20) і доктора (2) наук;
 а також 3 наукових періодичних видання:
 Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі
фізичного виховання і спорту. У 4-х т.;
 Фізична активність, здоров’я і спорт : що кварт. наук. журнал;
 Спортивна наука України : електронне наукове видання.
З перерахованих 36 видань вийшли друком цього року.
Обов’язкові примірники усіх видань ЛДУФК розіслано за адресами,
що передбачає Закон України „Про видавничу справу”.
Примірники періодичних 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.
Періодичні видання «Фізична активність, здоров’я і спорт» і «Спортивна
наука України» зареєстровано у семи міжнародних базах і підготовано до
перереєстрації у ДАК України

Для підвищення вебометричного рейтингу університету за допомогою
розширення присутності у веб-просторі, цитованості сторінок веб-сайту,
відкритості ресурсів у мережі Facebook активно функціонує сторінка
редакційно-видавничого відділу.
Спільно з ПП «Технологічний Центр» (м. Харків) проведено семінарпрактикум «Розвиток журналу: від ВАК до Scopus. Наукова публікація: як
стати вченим міжнародного рівня», у якому взяли участь близько 150
учасників-представників адміністрацій вищих навчальних закладів із різних
наукових центрів України.
1

Відділ продовжує співпрацю з такими видавництвами:
 НВФ „Українські технології”,
 «ПАІС»,
 Видавництвом „Львівської політехніки”.
А також підтримує творчі взаємозв’язки з такими закладами:
 Науковою бібліотекою та філологічним факультетом
Львівського національного університету імені Івана Франка;
 кафедрою гуманітарних наук Національної академії
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
 кафедрою українознавства
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;
 Львівською національною академією мистецтв,
 кафедрою української літератури інституту філології й журналістики
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського,
 кафедрою теорії літератури та славістики
Рівненського державного гуманітарного університету;
 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).
Звіт підготовано на основі журналу реєстрації замовлень редакційновидавничих робіт і квартальних та піврічних звітів, поданих до Книжкової
палати і Держкомтелерадіо України.

Начальник ред.-вид. відділу

Оксана БОРИС

17.12.2015.
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