
ПРОЕКТ 

Рішення  

Вченої ради університету 

щодо аналізу публікаційної діяльності університету за 2017-2018 рр. 

(за даними Scopus і Web of Science)  

від 03.06.2018 р. 
 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора науково-технічної бібліотеки, к.н. із 

соціал. ком-цій, с.н.с. Колесникової Т.О. «Аналіз публікаційної діяльності університету за 

2017-2018 рр. (за даними Scopus і Web of Science СС)», вчена рада відзначає, що дане 

питання є надзвичайно важливим для підвищення якості освітньої та наукової діяльності 

університету, відповідності нормативним вимогам МОН України, для покращання позицій 

ДНУЗТ у вебометричних рейтингах університетів країни та світу. Дана діяльність 

знаходиться під особистим контролем ректора О.М. Пшінька. Продуктивність авторів 

стимулюється відповідно до їх публікаційної активності у впливових наукових виданнях. 

Протягом 2016-2018 рр. у БД Scopus почали індексуватись 47 нових статей, 

представлених у профілі ДНУЗТ (всього 248), у WoS – 41 ст. (всього 300). Індекс Гірша 

ДНУЗТ у Scopus = 9, у WoS = 10. 

Аналіз загальної кількості публікацій, створених вченими ДНУЗТ у співавторстві з 

іноземними дослідниками, за даними Scopus дорівнює 57, у т.ч. 2017 р. – 3, 2018 р. – 3. 

У той же час існує ряд негативних факторів, які впливають на збільшення 

«впливовості» університетської науки в світових БД НТІ: 1) низький рівень цитованості 

праць науковців і наукової періодики ДНУЗТ в Scopus і Web of Science; 2) недостатній 

рівень міжнародного співавторства, особливо – з високоцитованими науковцями. 
 

Вчена рада університету постановляє: 

1. Визнати проведені заходи із покращення показників публікаційної активності 

вчених та відображення університетської науки в світовому інфопросторі, 

підвищення рівня цитованості науковців та впливовості наукових журналів 

ДНУЗТ своєчасними та стратегічно важливими. 

2. Продовжити комплексну системну діяльність університету із публікації наукових 

статей у виданнях, що входять до наукометричних БД Scopus і Web of Science 

(СС), в т.ч. зі збільшення кількість статей у співавторстві із закордонними 

вченими. 

Відп.: декани; зав. кафедрами; Мямлін С.В., проф.., проректор з наук.-пед. роботи та 

МНЗ; Колесникова Т.О., директор НТБ, с.н.с.;  

Термін: протягом року. 

3. Провести ребрединг наукових періодичних видань ДНУЗТ на їх відповідність 

міжнародним стандартам і вимогам МОН України щодо нового «Порядку формування 

Переліку наукових фахових видань» 

Відп.: гол. редактори видань; Мямлін С.В., проф., проректор з наук.-пед. роботи та 

МНЗ; Колесникова Т.О., директор НТБ, с.н.с.; 

Термін: до 31.12.2018 р.. 

4. Науково-технічній бібліотеці розробити інформаційну систему обліку 

наукометричних показників публікаційної діяльності науковців, засновану на сучасних 

«хмарних» технологіях. 

Відп.: Колесникова Т.О., директор НТБ, с.н.с.; 

Термін: до 30.09.2018 р.. 

5. Проректору з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи 

Жовтонозі М.М., доц..; Ткач В.Ф., гол. бухгалтеру та плановому відділу передбачити 



витрати на розвиток наукової періодики ДНУЗТ та заохочення активних редакторів, 

рецензентів, авторів-науковців 

Відп.: гол. бухгалтер Ткач В.Ф., заст. гол. бух. Лопатіна Н.М., гол. редактори видань 

Термін: постійно. 

 

 
 


