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Изданию учебно-методической и научной литературы в нашем университете уделяется
огромное внимание. В свое время был создан редакционно-издательский отдел,
укомплектованный профессионалами – литературными редакторами, оборудована
новейшими машинами типография. Книги, напечатанные в университетской типографии,
красочные, грамотно изданные. Все они проходят тщательный отбор в редакционноиздательском совете (РИС), который на своих заседаниях дважды в год рассматривает и
утверждает рукописи для планов издания: на осенний семестр (июнь) и весенний
следующего года (декабрь). Возглавляет РИС проректор профессор А. Г. Романовский.
Руководство университета способствует появлению новых книг, учебной литературы для
обеспечения учебного процесса.
Когда я сетую на то, что преподаватели пишут очень много, в результате чего редакторы
работают с огромным напряжением, ректор профессор Л. Л. Товажнянский отвечает: «Пусть
пишут, это лучше чем НЕ пишут».
С 2005 года университет проводит традиционный конкурс учебников и учебных пособий с
грифом Минобразования, вышедших в предыдущем году. Вначале он был одной из
составляющих общеметодического конкурса факультетов и кафедр, а с 2007 года, по
настоянию ректора, стал самостоятельным. И вот уже 7 лет лучшие работы награждаются
премиями, пусть и небольшими.
Надо сказать, что к этому конкурсу преподаватели проявляют большой интерес. Но есть
ещё один очень важный аспект – обеспечение студентов методическими указаниями. Я
думаю, есть смысл организовать конкурс методических указаний, полностью
обеспечивающих ту или иную дисциплину специальностей. Для этого надо провести
большую предварительную работу – выявить обеспеченность учебного процесса
методическими указаниями и получить согласие руководства на проведение такого
конкурса.
В этом учебном году конкурс прошел 15 мая, в нем участвовало 8 учебников и 17 учебных
пособий с грифом Минобразования, которые были распределены по номинациям.
Конкурсная комиссия, состоящая из 16 известных преподавателей, подвела итоги.
М. Ефремова, начальник редакционно-издательского отдела.
Підручник – 2012

Технічний напрямок
1 місце – «Технічна електрохімія. Частина IV. Гідроелектрометалургія», автори: професори
Б. І. Байрачний, Л. В. Ляшок, кафедра технічної електрохімії.
2 місце – «Військова дозиметрія», автори: доценти І. Ю. Чернявський, В. В. Марущенко;
старший викладач І. М. Мартинюк, кафедра бойового застосування підрозділів військ РХБ
захисту.
3 місце – «Екологічна безпека військ», колектив авторів, за редакцією старшого викладача
С. Р. Артем’єва, кафедра бойових токсичних хімічних речовин та засобів захисту, кафедра
бойового застосування підрозділів військ РХБ захисту.

Економічний напрямок

1 місце – «Фінанси: курс для банкірів», колектив авторів, за редакцією професорів О. М.
Тридіда та О. Б. Жихор, кафедра економічної кібернетики і маркетингового менеджменту.

Гуманітарний напрямок
1 місце – «Логіка інженерної діяльності», автори: професори О. С. Пономарьов, С. М.
Пазиніч, Л. Л. Товажнянський, кафедра педагогіки та психології управління соціальними
системами, кафедра інтегрованих технологій, процесів та апаратів.
2 місце – «Інженерна психологія у системах «людина – машина», автори: професори О. Г.
Романовський, Б. І. Фурманець, доцент Ю. І. Панфілов, кафедра педагогіки та психології
управління соціальними системами.
«Педагогика успеха», автори: професори О. Г. Романовський, В. Є. Михайличенко, доцент Л.
М. Грень, кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами.
3 місце – «Начало. Элементарный курс», колектив авторів, за редакцією професора Н. І.
Нагайцевої, кафедра соціально-економічних наук, кафедра гуманітарних наук.
Навчальний посібник – 2012
Серед авторів навчальних посібників також визначили переможців. Ними стали колективи
авторів кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей (за редакцією професора
М. І. Рищенка), кафедри загальної та експериментальної фізики (за редакцією професора А.
О. Мамалуя); автори: професор Б. В. Клименко (кафедра електричних апаратів), професор
М. В. Аніщенко (кафедра автоматизованих електромеханічних систем), доцент О. Ю.
Лінькова (кафедра менеджменту), професор А. Г. Любієв, доцент А. В. Горлов та ін.
(кафедра фізичного виховання), професори Б. І. Байрачний і Л. В. Ляшок (кафедра технічної
електрохімії).

