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• Показники публікаційної активності у міжнародних базах 
даних (БД) Web of Science (WOS), Scopus, Google Scholar 
та інші: 
 
– є критеріями відбору  ВНЗ та  окремих вчених з метою 

участі у державних цільових програмах та отримання 
грантів від наукових фондів; 

– визначають рейтинги навчальних закладів в 
міжнародних  рейтингах університетів (в методології 
більшості  міжнародних рейтингів показники, зв'язані з 
публікаційною активністю, складають від 20 до 60 %). 

 



• Створення та супровід ресурсів відкритого 
доступу, які індексуються в Google Scholar: 
– репозитарій ЧНТУ; 
– система сайтів наукових журналів ЧНТУ. 

• Розміщення наукових публікацій ЧНТУ у 
світових БД, каталогах, бібліотеках. 

• Інформаційна підтримка: 
– Розділ на сайті НБ ЧНТУ “На допомогу науковцю”  

• Консультаційна допомога. 
• Освітні послуги. 
 

 



• Створений у 2015 році на базі програмного 
забезпечення з відкритим доступом DSpace: 
– містить 4 900 повних текстів документів: дисертацій, 

авторефератів дисертацій, матеріалів конференцій, 
монографій, навчально-методичних видань, наукових 
досліджень, періодичних видань ЧНТУ, статей; 
 

– 42 місце в Ranking Web of Worlds Repositories by 
Webometrics in Ukraine (0 – у 2015), що вплинуло на 
Ranking Web of Universities – 40 місце (101 – у 2015 році); 
 

– http://ir.stu.cn.ua – відкритий доступ через Інтернет; 
 

–  статистика за 2016 рік: переглядів – 138 190,  
відвідувачів – 18 424, завантажень – 61 150. 

 

 

http://ir.stu.cn.ua/


Registry of Open 
Access 
Repositories 
(ROAR) 





https://uk.wikipedia.org/wiki/DSpace 



1. Актуальні проблеми юридичної науки та практики 

2. Глобальне управління та економіка 

3. Науковий вісник Полісся* 
4. Проблеми і перспективи економіки та управління* 

5. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : 
науковий збірник* 

6. Технічні науки та технології*  

Електронні збірники наукових праць ЧНТУ 
7. Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток 

8. Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і 
управління* 

9. Чернігівський науковий часопис. Серія 2, Техніка і природа 

* - фахові видання. 



1. Створення сайтів наукових журналів (Open 
Access) 

2. Збільшення кількості читачів  
3. Відповідність журналів вимогам 

міжнародних БД 
4. Інтеграція журналів у світовий 

інформаційний простір 
5. Збільшення престижу та якості журналів 
 



• Зміни складу редакційних колегій, міжнародний склад. 
• Наявність у журналі ISSN, Свідоцтва про державну 

реєстрацію засобу масової інформації, ліцензію Creative 
Commons. 

• Підготовка правил рецензування, публікаційної етики, 
правил подання рукописів для авторів. 

• Оформлення статей: 
- структурований розширений реферат (українська, англійська мова); 
- ключові слова; 
- наявність статті англійською мовою на сайті видання (Наказ МОН 

України № 1111 від 17.10.2012 р.); 
- надання авторами контактів та ID у системі наукової ідентифікації: 

ORCID, ResearcherID, SPIN-код; 
- двумовні  списки літератури (ДСТУ, APA). 
• Підготовка вимог до створення Web-ресурсів наукових 

періодичних видань 
 
 



psw.stu.cn.ua nvp.stu.cn.ua 

http://apjp.stu.cn.ua http://ppeu.stu.cn.ua/ 



http://tst.stu.cn.ua/ http://pa.stu.cn.ua/ 

http://chasopis.geci.stu.cn.ua/ http://gme.stu.cn.ua 



Українська науково-освітня 
телекомунікаційна мережа «УРАН» 

(USJ) 







http://library2.stu.cn.ua/ 







Економічні науки ; 
2493 

Технічні науки ; 
1182 

Юридичні науки; 
1456 Фізико-математичні 

науки; 257 

Державне 
управління; 275 

Соціологічні науки; 
252 

Філософські науки; 
262 

Соціальні 
комунікації; 210 

Філологія; 550 

Психологія; 226 

Архітектура; 90 

Геологія; 122 
Культурологія; 168 

Мистецтвознавств
о; 115 

Сільське 
господарство; 132 

Фізичне виховання 
та спорт; 122 

Педагогічні науки; 
278 

Біологічні науки ; 
213 

Хімічні науки; 130 



https://analytics.google.com/analytics/web/ 



http://libstat.stu.cn.ua/ 



• Залучення провідних авторів та рецензентів 
(постійно) 
 

• Заявки в бази даних Web of Science та Scopus 
на включення журналів “Технічні науки та 
технології”, “Науковий вісник Полісся”, 
“Проблеми і перспективи економіки та 
управління” (березень 2017) 
 

• Присвоєння для журналів DOI 
 

• Розміщення наукових журналів у світових  
каталогах, бібліотеках 
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