РІШЕННЯ
Вченої ради Сумського державного університету від 26 червня 2014 року з питання:
«Стан та завдання щодо підвищення рівня наукових видань та рівня публікаційної
активності університету»
Розглянувши питання «Стан та завдання щодо підвищення рівня наукових видань та рівня
публікаційної активності університету», Вчена рада зазначає, що протягом 2011-2014 рр. в
університеті проведено значний обсяг робіт, що були направлені на підвищення рівня наукових
видань, засновником яких виступає СумДУ, зокрема, на забезпечення вимог наказу ректора №160-I
від 25.02.2013 «Про підвищення рівня наукових журналів, що видаються в СумДУ»:
– створено повнофункціональні web-сайти усіх наукових видань, які в цілому відповідають вимогам
входження до реферативних і науко-метричних баз даних, а електронні версії видань мають ISSN;
– сформовані редколегії журналів із залученням авторитетних українських і закордонних вчених;
– розроблено і впроваджено процедуру незалежного рецензування всіх поданих рукописів статей;
– у журналах публікуються статті іноземних науковців;
– здійснюється реферування більшості наукових видань міжнародними або національними базами
даних DOAJ, eLibrary, SSRN, PubMed, Index Copernicus, Національної бібліотеки України
ім. В.І. Вернадського, ВИНИТИ РАН тощо;
– відбувається індексування видань «Журнал нано- та електронної фізики» та «Проблеми і
перспективи управління в економіці» наукометричною БД Scopus;
– до видання журналів залучаються кошти спонсорів, сторонніх організацій та з інших джерел.
Вимоги першого етапу, які визначені наказом №160-I, виконані всіма без виключення
редколегіями журналів. Узагальнені дані про виконання основних вимог наказу за 2-м і 3-м етапами
наступні:
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*Повні назви: ЖНЕФ – Журнал нано- та електронної фізики; NAP – Proceedings of the International Conference Nanomaterials:
Applications and Properties; ЖІН – Журнал інженерних наук; ЖКЕМД – Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень;
ППУЕ – Проблеми і перспективи управління в економіці; ММІ – маркетинг і менеджмент інновацій; Вісник – Вісник СумДУ. Серія
економіка; МРЕ – Механізм регулювання економіки; УЕП – Управління економічними процесами; СІАЖ – Сумський історикоархівний журнал; Сум. стар. – Сумська старовина; ФТ – Філологічні трактати

Протягом останніх п’яти років відбувалось щорічне зростання індексу Хірша університету
(2009р. – 11, 2010 р. – 12, 2011 р – 15, 2012 р – 16, 2013 р – 20) та кількості публікацій науковопедагогічних і наукових працівників, докторантів і аспірантів у виданнях, які індексуються наукометричною БД Scopus (2009 р. – 61, 2010 р. – 75, 2011 р. – 88, 2012 р. – 134, 2013 р. – 151), в т.ч. з
представниками іноземних партнерів, зокрема, які входять до першої тисячі рейтингу Webometrics та
Топ-500 рейтингу QS.
Поряд з цим, Вчена рада зазначає, що:
– на сайтах журналів «Сумський історико-архівний журнал» і «Філологічні трактати» в повній мірі
не заповнено англомовний контент;
– лише два журнали з 12-ти індексуються БД Scopus;
– до складу редколегій чотирьох журналів входять іноземні вчені, що не мають публікацій у
виданнях, які індексуються науково-метричною БД Scopus, що унеможливлює подальшу роботу
щодо входження видань до БД Scopus;
– англійською мовою перекладаються усі статті лише в 4-х журналах;
– переважна більшість статей у журналах висвітлює результати досліджень вітчизняних науковців;
– п’ять видань не реферуються жодною із міжнародних баз даних;
– п’ять журналів, особливо «Філологічні трактати», не в повній мірі відповідають вимогам 2-го етапу
наказу №160-I, що у відповідності п.3 наказу №160-I надає право ректору зменшити або припинити
фінансову підтримку таких видань;
– публікації у виданнях, які індексуються БД Scopus для більшості кафедр університету носять
епізодичний характер;
– щорічна кількість статей у виданнях з індексом SNIP більше, ніж 1,0 складає всього 10% від
загальної кількості публікацій у виданнях, які індексуються наукометричною БД Scopus, а кількість
статей з представниками бізнесу і промисловості складає декілька одиниць.
З метою подальшого розвитку наукових видань та підвищення публікаційної активності
науковців університету
Вчена рада постановляє:
1. З метою подальшого удосконалення нормативної бази, яка направлена на підвищення рівня
наукових видань університету та публікаційної активності науково-педагогічних і наукових
працівників, докторантів, аспірантів і студентів підготувати:
– нову редакцію наказу «Про підвищення рівня наукових журналів», у т.ч. з метою збільшення
кількості видань, які індексуються БД Scopus;
– версію 04 «Положення про преміювання за досягнення високого рівня оприлюднення результатів
наукових досліджень», яке б більш повно враховувало внесок науковців СумДУ щодо збільшення
індексу Хірша університету;
- нормативний документ щодо механізмів мотивації співробітників університету до публікації
наукових робіт у співавторстві з представниками підприємств – замовників НДР;
– нормативну базу щодо проведення робіт із захисту прав інтелектуальної власності і комерціалізації
розробок.
Відповідальні: проректор з НР Чорноус А.М., начальник ЦНТЕІ Артюхов А.Є.
Термін виконання: до 1 листопада 2014 р.
2. Проводити роботу із залучення іноземних авторів до публікацій статей у журналах СумДУ (у
т.ч. у співавторстві з представниками СумДУ), зокрема, тих, які:
– мають публікації у виданнях, які індексуються БД Scopus;

– працюють в університетах-партнерах СумДУ, що входять до першої тисячі рейтингу Webometrics
та Топ-500 рейтингу QS;
– виступають співвиконавцями міжнародних наукових проектів.
Відповідальні: директора інститутів, декани факультетів, головні редактори журналів.
Термін виконання: постійно.
3. Забезпечити відповідність наступних вимог до журналів, в т.ч. у частині індексування видань
БД Scopus, за рахунок:
- підвищення наукового рівня публікацій;
- проведення постійної підтримки і оновлення інформації на сайтах наукових видань, зокрема,
англомовного контенту;
– вживання заходів щодо залучення до складу редакційних колегій журналів іноземних вчених з
індексом Хірша не нижче 3 у кількості не менше 25%;
– з метою доведення результатів наукових досліджень до світової наукової спільноти публікування у
неангломовних журналах не менше 50 % статей англійською мовою;
– наявності розширеної анотації і списку пристатейної бібліографії всіх статей англійською мовою та
латинізованих списків пристатейної бібліографії;
– реферування базами даних відповідно до спрямованості видання: DOAJ, eLibrary, SSRN, PubMed,
Index Copernicus тощо;
– забезпечення широкої географії країн за належністю авторів;
– постійного підвищення рівня цитування статей видання;
– поширення практики залучення іноземних вчених у якості рецензентів рукописів статей.
Відповідальні: головні редактори журналів.
Термін виконання: грудень 2014.
4. Поставити за мету у період до 31 грудня 2015р. опублікувати у виданнях, які індексуються
науково-метричною БД Scopus, кожною кафедрою з низьким рівнем публікаційної активності не
менше 4-х статей, іншим – одну статтю у розрахунку на одного науково-педагогічного і наукового
працівника зокрема, за рахунок:
– підвищення наукового рівня статей;
– проведення циклу інформаційно-технологічних семінарів з методики підготовки публікацій до
видань, які індексуються БД Scopus;
Відповідальні: директора інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін виконання: постійно.
5. Розробити та впровадити методику оцінки вебометричних показників сайтів наукових
журналів
Відповідальні: начальник ЦНТЕІ Артюхов А.Є, начальник ЦВВМ Фільченко Д.В.
Термін виконання: постійно.
6. Проводити системну роботу щодо:
- підвищення індексу Хірша університету в цілому та окремих науково-педагогічних і наукових
працівників;
- збільшення кількості публікацій у високорейтингових виданнях (з індексом SNIP більше, ніж 1,0 за
даними БД Scopus та високим імпакт-фактором за даними БД Web of Science), зокрема, із
представниками університетів-партнерів СумДУ, що входять до першої тисячі рейтингу Webometrics
та Топ-500 рейтингу QS та представниками бізнесу;

- моніторингу стану публікацій ПВС, докторантів, аспірантів у виданнях, які індексуються БД
Scopus, але помилково не відносяться цією базою до СумДУ, та забезпечення організації роботи
щодо надання афіліації СумДУ цим публікаціям;
- забезпечення публікацій монографій англійською мовою у закордонних виданнях;
- публікації щорічно кожною кафедрою не менше 3-х статей за участю студентів;
- забезпечення роботи щодо захисту прав інтелектуальної власності на наукові розробки, технології,
програмні продукти, методики тощо, у т.ч. за кордоном;
- підвищення кількості публікацій, які розміщаються шляхом самоархівування в інституційному
репозитарії СумДУ.
Відповідальний: проректор з НР Чорноус А.М., директора інститутів, декани факультетів.
Термін виконання: постійно.
7. Поширити досвід факультетів ЕЛіТ і ЕМ щодо проведення міжнародних конференцій з
опублікуванням матеріалів англійською мовою
Відповідальний: директора інститутів, декани факультетів
Термін виконання: постійно.

Голова Вченої ради

А.В. Васильєв

Вчений секретар

А.І. Рубан

