
Про виконання плану видання 

навчальної та навчально-методичної 

літератури за 2020 рік



Планові та фактичні показники 
видання навчальної літератури у 

2020 році

Вид навчальної 

літератури
Заплановано Видано *

Підручників 4 6
(в т.ч. 1 – національний)

Посібників 62 90

Всього 68 96



ВИДАВНИЧА ДІЛЬНІСТЬ

У 2020 році співробітниками університету

підготовлено та видано 96 найменувань

навчальної літератури, в т.ч.:

підручників – 6, в т.ч. 1 – національний;

навчальних, навчально-методичних посібників - 90.



Станом на 09.02.2021 року із запланованих 

підручників не видано 2, а саме:

№

п/п
Автори

Повна назва 

видання
Вид видання Примітка

1.
Рак О.М., Бебих В.В., 

Шалаєва А.В.

Essential English for 

Medical Students
підручник

Буде подано на розгляд 

ЦМК у березні 2021 р.

2.
Бицко Н.І., 

Войткевич Н.І., 

Рак О.М.

Основи латинської 

граматики, 

анатомічної, 

фармацевтичної та 

клінічної термінології 

(видання 3-є, 

доповнене)

підручник
Буде подано на розгляд 

ЦМК у березні 2021 р.



Планом видання на 2021 рік

передбачено видання 2 підручників

та 69 навчальних та навчально-

методичних посібників.



1. Інформацію провідного фахівця навчального відділу Петринич Г.Й. «Про

виконання плану видання навчальної та навчально-методичної літератури за

2020 рік» взяти до відома.

2. Завідувачу кафедри іноземних мов доц. Раку О.М. завершити видання

2 запланованих на 2020 рік підручників до 01.04.2021 року.

3. Завідувачам кафедр університету продовжувати розміщувати матеріали

виданої навчальної літератури на сервері дистанційного навчання та подавати

електронні версії в бібліотеку.

4. Начальнику навчального відділу доц. Ходоровському В.М. здійснювати

постійний контроль за якістю навчальної літератури, підготовленої

працівниками університету та виконанням плану видання навчальної

літератури у 2021 році.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на проректора з

науково-педагогічної роботи Геруша І.В.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ



3. Завідувачам кафедр університету продовжувати

розміщувати матеріали виданої навчальної літератури на

сервері дистанційного навчання та подавати електронні версії

в бібліотеку.

4. Начальнику навчального відділу доц. Ходоровському

В.М. здійснювати постійний контроль за якістю навчальної

літератури, підготовленої працівниками університету та

виконанням плану видання навчальної літератури у 2021 році.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на

проректора з науково-педагогічної роботи Геруша І.В.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ


