


❖ Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
(прийнятий 26 листопада 2015 року на заміну попередньому Закону, що 
діяв з 1991 року) 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19

❖ Закон України "Про вищу освіту" (№ 1556-VII, ухвалений 
Верховною Радою України 1 липня 2014 року) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18


✓ загальна кількість публікацій;
✓ індекс цитування праць;
✓ індекс Гірша;
✓ імпакт-фактор(рейтинг) журналу, в 

якому роботи опубліковані;
✓ кількість отриманих грантів, стипендій, 

премій;
✓ участь у міжнародній співпраці;
✓ участь у редколегіях наукових журналів;
✓ вебометричний рейтинг(присутність в 

веб-просторі).



Розвиток науки= збільшення рівня присутності науки у 
глобальному науково-інформаційному просторі, 
підвищення її впливовості у світі.



Інституційний репозитарій – це  
електронний архів для 
тривалого зберігання, 
накопичення та забезпечення 
довготривалого та надійного 
відкритого доступу до 
результатів наукових 
досліджень, що проводяться в 
університеті.



http://rep.btsau.edu.ua/
http://rep.btsau.edu.ua/






https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/4616

http://roar.eprints.org

https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/4616
http://roar.eprints.org/


http://rep.btsau.edu.ua/

http://rep.btsau.edu.ua/


https://scholar.google.com/

http://apps.webofknowledge.com

https://www.scopus.com/

https://scholar.google.com/
http://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/




визначення 
актуальності 

теми 
досліджень

обирати 
видання за 
потрібною 
тематикою

пошук партнерів 
та встановлення 

наукових 
комунікаційних 

зв`язків для 
спільних 
проектів

розглядати 
грантову 

підтримку 
досліджень

оперативний 
пошук і відбір 

необхідної 
наукової 

інформації

вивчення 
наукової 

активності за   
наукометричним
и показниками









ID науковця дозволяє: 
· легко встановити, хто є автором 
конкретного документу; 
· точно виміряти цитованість робіт окремих 
дослідників; 
· полегшує процес оцінки продуктивності та 
впливовості конкретного автора; 
· спрощує обробку та зберігання даних в 
одному місці; 
· крім того реєстрація авторів у системах 
ідентифікації значно покращує видимість їх 
праць у глобальній мережі.





Реєстрація в  міжнародному реєстрі вчених ORCID

https://orcid.org/

orcid.org/0000-0003-4373-5958

https://orcid.org/
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=AB_pTg0AAAAJ


Авторський профіль в системі-реєстрі ORCID-зібрання наукових 
публікацій



ResearcherID дозволяє:  
створити профіль вченого та об’єднати в ньому 

різні варіанти написання прізвища латиницею 
сформувати список власних публікацій, як 

включених в базу даних Web of Science, так і тих, 
що не увійшли до неї

переглядати власні наукометричні показники 
(індекс цитованості, індекс Гірша )

здійснювати пошук вчених або груп авторів за 
дослідженнями, які для вас цікаві;

створювати запрошення до співпраці;
асоціювати свій профіль з ORCID. 



http://www.researcherid.com

http://www.researcherid.com/








http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/orcid.pdf

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18912/1/ResearcherID%20instruction.pdf

http://www.kdu.edu.ua/Documents/ResearchID_EndNote_Wos.pdf

http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2560

https://btsau.edu.ua/uk/content/kompaniya-clarivate-analytics-zaproshuye-na-seriyu-
vebinariv-resursy-web-science-group-dlya

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/orcid.pdf
http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18912/1/ResearcherID%20instruction.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/ResearchID_EndNote_Wos.pdf
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2560
https://btsau.edu.ua/uk/content/kompaniya-clarivate-analytics-zaproshuye-na-seriyu-vebinariv-resursy-web-science-group-dlya


Формальний показник інформаційної впливовості наукового видання. 
Вважається, що чим вище значення імпакт-фактору, тим вищі наукова 

цінність та авторитетність журналу.





https://www.scimagojr.com/journalrank.php

http://mjl.clarivate.com/

https://www.scimagojr.com/journalrank.php
http://mjl.clarivate.com/








На них готові відповісти 
Неля Анатоліївна Бачинська, директор 
бібліотеки
Олена Вікторівна Клімова, бібліотекар 
відділу бібліотечно-інформаційних 
технологій


