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Вчена рада заслухала і обговорила доповідь начальника інформаційно-

обчислювального центру доц. Пана М.П. «Про виконання плану видавництва 
науково-методичної літератури за 2015 рік і формування плану на 2016 р.», 
підготовлену за матеріалами засідань із заступниками деканів з методичної 
роботи та завідувачами кафедр, відповідальними за інформаційні ресурси на 
кафедрах, факультетах та центрах,  і визначила наступне. 
 Щодо видавництва науково-методичної продукції слід зазначити, що 
кафедри факультетів Університету протягом 2015 календарного року і до 
цього часу виконували роботу з методичного забезпечення навчального 
процесу відповідно до рішення Вченої ради від 30.10.2008 р. «Про 
впровадження нової системи планування, видавництва, моніторингу та 
контролю методичного забезпечення». 

Щотижня інформація про виконання плану з методичної роботи 
оприлюднювалась на засіданнях ректорату Університету і обговорювалась на 
нарадах заступником голови науково-методичної ради Університету 
доц. Паном М.П. із заступниками деканів з методичної роботи факультетів та 
відповідальними за науково-методичну роботу на кафедрах. 

Забезпечення факультетів Університету методичними вказівками і 
конспектами лекцій станом на 29.04.2016 р. складає: 

будівельний факультет – 66,06%; 
факультет архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва – 57,68%; 
факультет інженерних мереж та екології міст – 54,81%; 
факультет транспортних систем та технологій  – 58,1%; 
факультет електропостачання і освітлення міст – 76,54%; 
факультет економіки і підприємництва – 55,73%; 
факультет менеджменту – 53,42%; 
факультет по роботі з іноземними студентами – 45,21%; 
центр післядипломної освіти та заочного навчання – 55,46%. 
В Університеті проведено аналіз результативності видання підручників, 

навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України та 
монографій за 2013-2015 рр., на основі якого виконано ранжування кафедр за 
кількістю надрукованих за цей період підручників і навчальних посібників, а 
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також монографій на 100 штатних науково-педагогічних та наукових 
працівників 

Аналіз даного ранжування кафедр за кількістю опублікованих у 2013-
2015 рр. підручників і навчальних посібників на 100 штатних науково-
педагогічних та наукових працівників свідчить, що в Університеті в 
середньому досягнуто показника в 4,77 при нормі 2. Перше місце за цим 
показником посідає кафедра геоінформаційних  систем, оцінки землі та 
нерухомого майна, друге – кафедра правового забезпечення господарської 
діяльності, третє – кафедра туризму і готельного господарства, четверте місце 
– кафедра економіки підприємств, бізнес адміністрування та регіонального 
розвитку, п’яте місце – кафедра економічної теорії. Але 15 кафедр не досягли 
навіть нормативного показника. 

Аналіз ранжування кафедр за кількістю опублікованих у 2013-2015 рр. 
монографій на 100 штатних науково-педагогічних та наукових працівників 
показав, що Університет в середньому досяг показника в 4,32 при нормі 4. 
Найкращим цей показник є на кафедрі економічної теорії, на другому місці – 
кафедра правового забезпечення господарської діяльності, на третьому – 
кафедра геоінформаційних  систем, оцінки землі та нерухомого майна, на 
четвертому – кафедра філософії і політології, на п’ятому – кафедра 
транспортних систем і логістики. Але слід констатувати, що 14 кафедр не 
досягли вказаного нормативу. 

В Університеті вперше проведено консолідований рейтинг 
результативності видання підручників, навчальних посібників з грифом 
Міністерства освіти і науки України та монографій за 2013-2015 рр. згідно з 
методикою рейтингового оцінювання за допомогою суми місць та 
інтегрального рейтингового індексу. 

Перше місце в консолідованому рейтингу займає кафедра 
геоінформаційних  систем, оцінки землі та нерухомого майна, друге – 
кафедра правового забезпечення господарської діяльності, третє – кафедра 
економічної теорії, четверте місце – кафедра економіки підприємств, бізнес 
адміністрування та регіонального розвитку, п’яте місце – кафедра туризму і 
готельного господарства. 

Оцінюючи виконання плану видання науково-методичної продукції за 
2015 р., Вчена рада відмічає, що стовідсоткового результату виконання плану 
досягли: кафедра української та російської мов як іноземних, кафедра фізики 
та кафедра фізвиховання і спорту. 

Станом на 25.02.2016 р., в Університеті сформовано план видання 
науково-методичної продукції на 2016 р., який налічує 766 найменувань 
(методичних вказівок – 488, конспектів лекцій – 239, монографій – 10, 
підручників – 7, навчальних посібників – 22). 

Для подолання вказаних недоліків Вчена рада постановляє: 
1. Завідувачам кафедр, які не виконали нормативи з видання 

монографій, підручників і посібників, додатково скорегувати план їх видання 
на 2016 рік. Термін виконання – 31.05.2016 р. Відповідальні: завідувачі 
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