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Про публікацію наукових праць
вчених Університету у наукометричих
базах даних
З метою активізації вчених Національного університету «Одеська юридична
академія» (далі - Університет) щодо публікацій результатів досліджень у
зарубіжних журналах та виданнях України, що включені до наукометричих баз
даних, об'єктивної оцінки наукових досягнень окремого науковця і наукових
колективів, забезпечення моніторингу публікаційної активності науковців,
популяризації наукових досягнень вчених Університету та формування його
іміджу у сфері міжнародних наукових зв’язків, створення сприятливих умов для
залучення
фінансування
наукових
досліджень,
підвищення
рейтингу
Університету та враховуючи вимоги Міністерства освіти і науки України щодо
встановлення критеріїв якості наукових досліджень,
].
Завідувачам кафедр:
1.1. спрямовувати опублікування результатів наукових досліджень
вченими підпорядкованих кафедр у виданнях, що входять до наукометричних
базах даних [зокрема, Web o f Science, Scopus, Академія Google (Google Scholar),
Web o f Knowledge, PubMed, Springer, Kluwer, РИНЦ, OAJI, CiteFactor, Research
Bible, Index Copernicus];
1.2. забезпечити реєстрацію профілів усіх вчених підпорядкованих кафедр
у науко метр ячній базі даних Академія Google (Google Scholar) за посиланням:
https://scholar.google.com.ua;
1.3. до 30.04.2015 року надати у письмовому та електронному вигляді до
науково-дослідної частини відомості щодо кожного вченого підпорядкованої
кафедри, які будуть розміщені у профілі цього вченого у наукометричній базі
даних Академія Google (Google Scholar).
1

1.4.
забезпечувати постійне наповнення електронного архіву Університету
(репозитарію) eNUOLAIR (http://dspace.onua.edu.ua) науковими працями або
препринтами, що виконані вченими підпорядкованих кафедрами. Необхідні для
виконання нього пункту матеріали надавати до науково-інформаційного центру
наукової бібліотеки Університету' (м. Одеса, вул. Піонерська, 2, каб. 206).
2. Зазначену у п.1.3. цього розпорядження інформацію форму ваги
відповідно до таблиці, яка міститься у додатку до цього розпорядження, та у
електронній формі надсилати на адресу електронної пошти науково-дослідної
частини (ndch@ onua.edu.ua).
3.
Начальнику науково-дослідної частини Михайленку Д.Г. забезпечити
надання консультативної підтримки щодо реєстрації у наукометричній базі
даних Академія Google (Google Scholar), провести аналіз наданої згідно п.1.3.
цього розпорядження інформації і при необхідності надати пропозиції з метою
підвищення ефективності наукової діяльності Університету.
4. Контроль за виконанням цього
в.о. проректора
з
наукової
роботи
професора М.В. Афанасьеву.
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розпорядження покласти на
та
міжнародних
зв’язків,

В.В. ЗАВАЛЫИОК
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