
Додаток 44 

Звіт про видавничу діяльність  

(назва структурного підрозділу) 

за 201_ рік (станом на 01 грудня) 
І НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Бібліографічний опис Видавництво Формат Обсяг  

(в обл.-вид.а./ умов.д.а.) 

Тираж ISBN Протокол 

засідання 

Вченої ради, 

якою 

рекомендоване 

видання 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Монографії, усього одиниць, в тому числі:  

– за фундаментальними дослідженнями 

1.        

        

 – за прикладними дослідженнями і розробками 

        

В межах кафедральної тематики 

        

 Всього обліково-видавничих 

аркушів монографій 

х х  х х х 

 Усього одиниць, в тому числі: – за фундаментальними дослідженнями 

         

  – за прикладними дослідженнями і розробками 

        

        

 В межах кафедральної тематики 

        

 Всього обліково-видавничих 

аркушів монографій  

х х  х х х 

 За кордоном, усього одиниць, в тому числі: 

 – за фундаментальними дослідженнями 

        

        

 – за прикладними дослідженнями і розробками 

        

 В межах кафедральної тематики 

        



        

 Всього обліково-видавничих 

аркушів монографій, 

виданих за кордоном 

х х  х х х 

 Інші наукові видання 

        

        

 Всього обліково-видавничих 

аркушів  

х х  х х х 

ІІ НАВЧАЛЬНІ КНИГИ 

№ 

п/п 
Шифр і назва 

напряму, 

спеціальності 

Номер 

дисципліни в 

робочому 

навчальному 

плані 

Назва  

дисципліни  

Бібліографічний опис Видавництво Формат Обсяг 

(в обл.-

вид.а./ 

умов.д.а.) 

Тираж ISBN Гриф Протокол 

засідання 

НМР, 

якою 

реком. 

видання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Опубліковано підручників, навчальних посібників, одиниць, в тому числі: 

– за фундаментальними дослідженнями 

1.             

 – за прикладними дослідженнями і розробками 

            

 В межах кафедральної тематики 

            

            

 Всього 

обліково-

видавничих 

аркушів 

підручників 

х х х х х  х х х х 

ІІІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

№ 

п/п Шифр і назва 

напряму, 

спеціальності 

Номер 

дисципліни в 

робочому 

навчальному 

плані 

Назва  

дисципліни  

Бібліографічний опис Видавництво Формат Обсяг 

(в обл.-

вид.а./ 

умов.д.а.) 

Тираж ISBN Протокол 

засідання 

Метод. комісії 

факультету, якою 

реком. видання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.           
Примітки: 
Розділ І - зазначаються наукові видання, рекомендовані до друку вченою радою Інституту: монографії, препринти, збірники наукових праць, журнали,, збірники тез доповідей, збірники доповідей, 

збірники матеріалів конференцій, організатором яких був підрозділ, тощо.  

Розділ ІІ - зазначаються основні види навчальних видань, рекомендовані до друку Вченою радою університету: підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, хрестоматії, словники, 
довідники, практикуми тощо.  

Розділ ІІІ - зазначаються навчально-методичні видання, рекомендовані до друку Методичними комісіями факультетів : навчально-методичні комплекси, методичні вказівки (поради), методичні 

рекомендації, навчальні матеріали тощо. 
Стовпчик 4 - зазначається формат видання: А4, А5, B5 тощо. 



 
IV ПУБЛІКАЦІЇ НПП 

№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), перша-остання сторінки роботи 

Обсяг 

в ум.др.арк. 

1 2 3 4 5 

СТАТТІ 

 Кількість публікацій (статей), усього одиниць, в тому числі: 

– за фундаментальними дослідженнями 

1.     

 – за прикладними дослідженнями і розробками  

     

 В межах кафедральної тематики  

     

 Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей)  

 За кордоном, усього одиниць, в тому числі: 

– за фундаментальними дослідженнями 

 

        

 – за прикладними дослідженнями і розробками  

     

 В межах кафедральної тематики  

     

 Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей), виданих за кордоном  

     

 У міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science для соціогуманітарних Index Copernicus) 

Усього одиниць, в тому числі: 

– за фундаментальними дослідженнями 

     

 – за прикладними дослідженнями і розробками 

     

 В межах кафедральної тематики 

     

 Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, WoS для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

 Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, WoS для соціогуманітарних Copernicus)  

 У міжнародних наукометричних базах даних, усього одиниць, в тому числі: 

– за фундаментальними дослідженнями 

 

     

 – за прикладними дослідженнями і розробками  

     

 В межах кафедральної тематики 

     

 Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) у міжнародних наукометричних базах даних  

 Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних  

 Індекс Гірша (Google Scholar)  

 У фахових виданнях України, усього одиниць, в тому числі:  



– за фундаментальними дослідженнями 

     

 – за прикладними дослідженнями і розробками  

     

 В межах кафедральної тематики 

      

 Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) у фахових виданнях  

     

 Наукові праці, опубліковані та прийняті редакцією до друку у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

 Статті 

     

 Статті, прийняті редакцією до друку 

     

 МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ, СИМПОЗІУМІВ, СЕМІНАРІВ ТОЩО 

     
Примітки: 

Розділ IV – зазначаються статті НПП 

Обліково-видавничий,  або  видавничий  аркуш — одиниця  виміру  обсягу  віддрукованого  видання. Дорівнює, як і авторський аркуш, 40 000 друкованих знаків, або 700 рядкам 

віршованого тексту, або 3000 кв. см  ілюстрації. Відрізняється  від  обсягу  видань  в  авторських  аркушах  тим, що враховує також частини, які не є наслідком авторської праці 

(видавнича  анотація,  редакційна  передмова,  повторювані головки  таблиць,  зміст, колонцифри, вихідні  відомості тощо).  


