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Заходи щодо актшізацй діяльності викладачів університету в 
оприлюдненні наукових досліджень па публікацій у  наукометричних

базах даних
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи, 

професора Ковальова А.І., вчена рада університету зазначає, що останнім 
часом робота з оприлюднення наукових досліджень та публікацій 
професорсько-викладацького складу університету в наукометричних базах 
даних значно активізувалася.

Науково-дослідною частиною та координаційно-інформаційним 
відділом у 2014 році було організовано та проведено 2 круглих столи з 
питань підвищення публікаційної активності та реєстрації в міжнародних 
наукометричних базах даних для науковців університету.

Відповідно до наказу № 166 від 24.11.2014 р. «Про реєстрацію вчених 
ОНЕУ в міжнародних наукометричних базах даних», науково-дослідна 
частина та координаційно-інформаційний відділ ОНЕУ спільно з кафедрами 
протягом 2014-2015 pp. виконували роботу з реєстрації та створення 
індивідуальних профілів науковців у міжнародних наукометричних та 
реферативних базах даних. Станом на 01.06.2015 року в Глобальному реєстрі 
науковців зареєстровано 224 науковця ОНЕУ, що складає 51% від загальної 
кількості науковців університету; в міжнародних наукометричних базах 
даних Web of Science — 208 науковців (47%), в Google Scholar -  180 науковців 
(41%).

Редакційна група координаційно-інформаційного відділу організовує 
проведення роботи з включення університету до проектів «Український 
індекс наукового цитування» та «Наукова періодика України», розробником 
яких є Національна науково-освітня телекомунікаційна мережа «УРАН». 
Створено профіль ОНЕУ в спільному проекті Національної бібліотеки 
ім. В. І. Вернадського та Центру досліджень соціальних комунікацій 
«Бібліометрика української науки», якии дозволяє отримати аналітичні дані 
та здійснювати моніторинг рейтингів установ, підрозділів, окремих науковців 
та періодичних видань за даними міжнародних наукометричних баз даних. 
У профілі ОНЕУ в даному проекті ідентифіковано 181 науковця ОНЕУ, що 
потребує подальшої роботи в цьому напрямку.

Протягом 2014-2015 pp. було створено та наповнено публікаціями 
профілі збірників наукових праць ОНЕУ «Вісника соціально-економічних 
досліджень» та «Наукового вісника ОНЕУ» в реферативній базі Google 
Scholar. У рейтингу ТОП-100 українських наукових видань за даними Google 
Scholar, збірник наукових праць ОНЕУ «Вісник соціально-економічних 
досліджень» посідає 73 місце з індексом Гірша 7.

З метою активізації діяльності викладачів університету в оприлюдненні 
наукових досліджень та публікацій в наукометричних базах та підвищення 
рівня їх цитованості, здійснення моніторингу публікаційної активності та 
підвищення загального рейтингу ОНЕУ

Проект



ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Надіслати до координаційно-інформаційного відділу посилання на 
профілі викладачів в базі Google Scholar за умови відсутності їх у проекті 
«Бібліометрика української науки». Усю доповнену інформацію, а також 
зміни протягом навчального року необхідно надсилати до координаційно- 
інформаційного відділу.

Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін: до 01.12.2015 р.

2. Створити профілі кафедр у міжнародній реферативній базі даних Google 
Scholar, наповнити їх повним переліком публікацій усіх викладачів та 
надіслати посилання до координаційно-інформаційного відділу для 
доповнення електронної бази ОНЕУ.

Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін: до 01.02.2016 р.

3. Оновити дані щодо зареєстрованих викладачів у міжнародній 
реферативній базі даних Google Scholar, Глобальному реєстрі науковців 
ORCID та наукометричній базі Web of Science, наповнити їх повним 
переліком публікацій, надіслати посилання до координаційно- 
інформаційного відділу.

Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін: до 01.02.2016 р.

4. Активізувати публікаційну активність науковців ОНЕУ у виданнях, які 
індексуються в престижних міжнародних наукометричних та 
реферативних базах даних Scopus, RePEc, Google Scholar, Index 
Copernicus, РІНЦ тощо, а також активізувати розміщення наукових праць 
в репозитарії ОНЕУ, міжнародних репозитаріях та директоріях 
відкритого доступу.

Відповідальні: проректор з наукової роботи, завідувачі кафедр, директор
бібліотеки.
Термін: протягом року.

5. Продовжити роботу щодо приєднання наукових видань ОНЕУ до проекту 
«Наукова періодика України», міжнародних наукометричних та 
реферативних баз даних, репозитаріїв та директорій відкритого доступу.

Відповідальні: директор бібліотеки, начальник НДЧ.
Термін: протягом року.

6. Створити в бібліотеці ОНЕУ інформаційно-аналітичний підрозділ.
Відповідальні: відділ кадрів, директор бібліотеки.
Термін: до 01.11.2015 р.



7. З метою покращення доступу викладачів і читачів до електронних 
інформаційних баз даних ЦІТ спільно з бібліотекою необхідно:

-  до 10 листопада 2015 р. для більш детального аналізу статистичних 
показників установити лічильник Google Analytics на сторінці 
репозитарію ОНЕУ;

-  до 1 грудня 2015 р. встановити нову версію платформи DSpace для 
бібліотеки;

-  до 1 грудня 2015 р. відкрити доступ до самоархівації документів 
викладачами ОНЕУ шляхом реєстрації в репозитарії;

-  до 1 грудня 2015 р. розробити кроки щодо входження 
університетського репозитарію в наукометричний рейтинг 
Webometrics Repositories;

-  до 1 січня 2016 р. створити інтерактивну базу даних «Профіль 
публікаційної активності науковців ОНЕУ» і розмістити на сайті 
бібліотеки або університету.

Відповідальні: начальник ЩТ, директор бібліотеки.

8. Контроль за виконанням рішення вченої ради покласти на проректора з 
наукової роботи Ковальова А.І.

Проект рішення вносить 
проректор з наукової роботи

ГОЛОВА РАДИ М. І. ЗВЄРЯКОВ



Про концепцію та організацію
вивчення іноземних мов викладачами, аспірантами та студентами

університету

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з НПВР та МЗ 
доцента Г. І. Шубартовського та завідувача кафедри іноземних мов 
О. В. Керекеши, вчена рада зазначає, що на сучасному етапі розвитку в 
університетському середовищі нагальним стає питання кращого володіння 
іноземними мовами. МОН України орієнтує науковців та аспірантів на більш 
високі вимоги стосовно володіння і застосування в повсякденній практиці 
англійської та інших іноземних мов.

В університеті поширюється міжнародне співробітництво, 
збільшується кількість студентів та викладачів, які від’їжджають за кордон 
для навчання, стажування та для участі в конференціях. Має місце прогрес у 
застосуванні кафедрою іноземних мов сучасних освітніх технологій та 
методик навчання, поступово збільшується кількість викладачів, які готують 
лекції, презентації, доповіді англійською мовою, зростає кількість 
навчальних посібників, розроблених разом із закордонними колегами, 
готуються сумісні магістерські програми. Університет має великий потенціал 
для поширення участі викладачів та студентів у міжнародній діяльності 
завдяки поліпшенню знання іноземних мов.

У той же час вчена рада зазначає, що робота з вивчення іноземних мов 
має певні недоліки:

- залишається недостатнім рівень володіння викладачами іноземними 
мовами, участь університету в міжнародних проектах;

випускові кафедри ще недостатньо підключилися до роботи з 
підготовки лекцій, презентацій для студентів, аспірантів англійською 
мовою;

- не на всіх кафедрах розроблені термінологічні словники;
- не введено в діяльність університету підготовку студентами курсових 

та захист дипломних робот англійською (іноземною) мовою;
- проводиться недостатньо студентських наукових конференцій, шкіл, 

круглих столів англійською (іноземною) мовою.
З метою активізації вивчення іноземних мов викладачами, аспірантами 

та студентами університету

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Відповідальним за міжнародну діяльність кафедр надати відділу 
міжнародних зв’язків список викладачів, які бажають готувати заявки на 
проекти та брати участь у міжнародному співробітництві. Конкретні заявки 
на проекти готувати сумісно викладачам кафедр з викладачами кафедри 
іноземних мов.

Проект



Відповідальні: відповідальні за міжнародну діяльність кафедр, 
проректор з НП та ВРМЗ, завідувач кафедри іноземних мов

Термін: протягом року

2. Випусковим кафедрам затвердити графік упровадження 
викладання дисциплін англійською мовою на кожному факультеті. 
Ураховуючи попит на поглиблення знання англійської мови, кафедрі 
іноземних мов шляхом проведення факультативних занять збільшити 
кількість студентів з рівнем знання мови достатнім для оволодіння лекційним 
матеріалом.

Відповідальні: завідувачі кафедр
Термін: до 25 грудня 2015р.

3. Кафедрі іноземних мов разом з викладачами випускових кафедр 
продовжувати розробляти термінологічні словники за фахом.

Відповідальні: завідувачі кафедр
Термін: протягом року

4. Продовжити кафедральну практику підготовки презентацій- 
доповідей англійською мовою.

Відповідальні: завідувачі кафедр
Термін: протягом року

5. Кафедрі іноземних мов поширювати використання сучасних 
технологій у роботі зі студентами (скайп-консультації, круглі столи, п 
студентські конференції іноземними мовами)

Відповідальні: завідувач кафедри іноземних мов
Термін: протягом року

6. Ввести в діяльність університету підготовку анотацій до курсових та 
випускових робіт англійською мовою. Включити такий пункт до оцінювання 
діяльності кафедр за поточний рік.

Відповідальні: проректори з НПР, завідувач кафедри іноземних мов, 
завідувачі випускових кафедр

Термін 01 лютого 2016 р.

7. Контроль за виконанням р;'і>ення вченої ради покласти на 
проректора з НП та ВРМЗ Шубартовського Г. І.

ГОЛОВА РАДИ

Проект рішення вносить 
проректор з НП та ВРМЗ

М. І. ЗВЄРЯКОВ


