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• Для університетів, академій, інститутів – 
провадження наукової діяльності шляхом 
проведення наукових досліджень і 
забезпечення творчої діяльності учасників 
освітнього процесу, підготовки наукових 
кадрів вищої кваліфікації і використання 
отриманих результатів в освітньому 
процесі. 



Постанова Кабміну від 17 лютого 2010 р. N 163 
«Про затвердження Положення про 

дослідницький університет» 

• Опублікування у середньому протягом року не менш як 150 
статей у фахових виданнях, які входять до міжнародних 
наукометричних баз даних (Web of Science, SCOPUS), за останні 
п'ять років. 

• Створення книжкового фонду наукової бібліотеки в обсязі не 
менш як 1 млн. примірників. 

• Функціонування не менш як одного інтернет-центру. 
• Наявність не менш як десяти видань, що входять до переліку 

фахових видань, затвердженого Вищою атестаційною комісією, 
у тому числі не менш як одного фахового наукового журналу. 

• Проведення на базі університету не менш як десяти 
міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських 
науково-практичних конференцій протягом року. 



Плани бібліотеки 

• Кроки наукової 
бібліотеки щодо 
покращення показників 
цитованості науковців 
Національного 
університету «Києво-
Могилянська академія» 



Представлення  
науковців НаУКМА  

в світовому 
академічному просторі 



Унікальні ідентифікатори 

• Використання унікального 
імені дослідника НаУКМА 
протягом усієї академічної 
кар'єри.  

• Широке застосування 
унікальних ідентифікаторів 
авторів-науковців ORCID 
(і/або ResearcherID). 



Єдине ім'я  

• Використання єдиного 
стандартизованого 
імені установи та 
адресу. Цілковита 
відмова від скорочень 
у наукових 
документах.  



Додаткові рекомендації 

• Додаткове представлення робіт науковців на наукових 
конференціях; 

• Розсилка копії роботи дослідників, які цікавляться даною 
проблематикою; 

• Реєстрація у спеціалізованих соціальних мережах 
(Academia.edu, Citeulike, ResearchGate, Mendeley, Linkedin); 

• Сприяння розвитку Вікіпедії – написання профільних статей з 
додаванням посилань на роботи науковців НаУКМА; 

• Написання та представлення у Мережі навчальних матеріалів; 
• Створення та підтримка персональних спеціалізованих блогів. 



Публікація результатів  
досліджень 



Вибір журналу 

• Головний критерій – публікація 
результатів досліджень у журналах з 
високим імпакт-фактором. 



Підготовка статті 

• Особлива увага до використання популярних ключових 
слів; 

• Публікація статті у співавторстві зі вченим-лауреатом; 
• Публікація у співавторстві із закордонними 

дослідниками; 
• Публікація у співавторстві з колективом-авторів – як 

правило, частіше цитуються;  
• Використання розлогих списків використаних джерел; 
• Використання самоцитувань, що не суперечать науковій 

етиці; 
• Робота з відмовами – статті, опубліковані після відмови 

в іншому журналі часто отримують більше цитувань. 
 



Додаткові критерії 

• Публікація статті у популярному журналі 
дисципліни; 

• Публікація статті в журналі, що 
індексується у великій кількості 
реферативних баз; 

• Публікаціях у виданнях суміжних 
дисциплін. 

 



Підтримка  
Відкритого доступу 



Відкритий доступ  

• Відкритий доступ до 
наукових статей збільшує 
кількість їх цитувань, 
відтак результати 
досліджень науковців 
НаУКМА повинні бути 
легкодоступними для 
користувачів Інтернет. 



Самоархівування 

• Самоархівування препринтів 
та постпринтів у 
інституційному репозитарії 
eKMAIR, а також у 
популярних тематичних 
репозитаріях (без 
порушення авторських 
прав). 



Відкритий доступ до вихідних даних 

Де вчені зберігають свої наукові дані згідно Survey Report PARSE.Insight  



+ кілька  
додаткових  
кроків 



Лекції 

• Лекції від редакторів Nature та Science – як 
написати статтю, яку опублікують у цих 
виданнях?; 

• Серія лекцій від «топових» українських 
вчених та науковців НаУКМА – авторів, що 
публікуються в авторитетних іноземних 
виданнях.  

 



Конференції 

• Укласти графік проведення наукових 
конференцій, матеріали яких індексуються у 
авторитетних наукометричних базах. 
Дізнатися про можливі гранти та пільги для 
учасників даних конференцій; 

• Провести в НаУКМА конференцію, 
матеріали якої будуть згодом 
проіндексовані у наукометричних базах. 

 



Журнали НаУКМА 

• Зареєструвати видання НаУКМА в 
наукометричних та реферативних баз даних 
(окремий список для природничих та 
гуманітарних дисциплін). Виконання вимог 
необхідних для реєстрації; 

• Перехід видань НаУКМА на платформу Open 
Journal Systems (OJS); 

• Стратегія розвитку журналу, географії авторів, 
проведення процедури рецензування… 
залежить від редколегії. 

 



Дані кроки прекрасно вписуються у нове 
бачення ролі бібліотекарів, у т. зв. 
Embedded librarian (вмонтований 
бібліотекар),  
який опікується:  
• управлінням даними;  
• здійснює моніторинг діяльності 

дослідницької групи;  
• виступає посередником у процесі 

спілкування з редакціями журналів. 



Embedded librarian 

• Активне посередництво в процесі публікації наукових праць. 
Управління проектами, підготовка препринтів і постпринтів, відправка 
статей для публікації; 

• Розповсюдження результатів, публікацій, інформації про заходи, що 
стосуються роботи дослідницької групи. Розробка стратегій для 
просування і розповсюдження результатів робіт за допомогою 
інструментів Web 2.0, завантаження документів для відкритого 
доступу (з урахуванням політики журналу та авторських прав), 
керування сайтом; 

• Організація та збереження науково-дослідних і навчальних матеріалів 
усіх членів групи, розробки політики збереження даних; 

• Експертиза та управління різними платформами, що 
використовуються дослідниками; 

• Створення бібліометричних звітів, перспективних планів розвитку 
наукових досліджень. 



Що зі згаданого вже  
впроваджено  

у НаУКМА… 



Семінари та тренінги 



Матеріали до курсів 



Електронний архів 

http://www.ekmair.ukma.kiev.ua 

http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/


Наукові видання НаУКМА 



Проект ELibUkr 

http://www.elibukr.org 

http://www.elibukr.org/
http://www.elibukr.org/


Довідка і соцмережі 



Розбудовуймо  
«нову бібліотеку»  
разом! 


