
  

  

   УКРАЇНА 
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 
(НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА») 

 

Н  А  К  А  З  
 

 

      _29__   жовтня   2019 р.      №   __338__ 

 

Про посилення наукової складової  

діяльності науково-педагогічних працівників 

НУ « Запорізька політехніка» 
 

З метою посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних 

працівників Національного університету «Запорізька політехніка», а також 

коректного відображення публікаційної активності співробітників університету 

і подальшого індексування робіт науковців у різноманітних реферативних, та 

повнотекстових базах наукового цитування 

 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедрами 

зобов’язати науково-педагогічних працівників їх підрозділів до 

15 листопада 2019 року забезпечити впорядкування авторських профілів, або 

за відсутності створити їх у нижчезгаданих базах даних або сервісах: 

1) SCOPUS: за наявності публікацій, що індексуються в БД Scopus, 

з’ясувати ідентифікатор авторського профілю, за потреби – об’єднати декілька 

профілів в один, проконтролювати відображення в профілі офіційної назви 

університету англійською мовою, перевірити належність своїх публікацій до 

офіційного профілю університету; 

2) Web of Science (Clarivate Analytics): зареєструвати профіль в Publons, 

за наявності публікацій, що індексуються в Web of Science Core Collection, 

приєднати їх до профілю Publons, щоб отримати ідентифікатор автора в Web of 

Science – ResearcherId; перевірити належність своїх публікацій до офіційного 

профілю університету на платформі Web of Science (за необхідності 

виправити); 
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3) ORCID (http://orcid.org) за відсутності - створити профіль (закрити 

«зайві» профілі) та наповнити його інформацією українською та англійською 

мовами: обов’язково вказати офіційну назву університету відобразити 

інформацію про публікації та гранти, створити гіперпосилання на інші профілі 

автора та на сайт НУ «Запорізька політехніка». 

4) Google Scholar (http://scholar.google.com.ua) створити профілі, 

обов’язково вказати офіційну назву університету англійською та українською 

мовами, для підтвердження використовувати лише інституційну поштову 

скриньку, ім’я автора вказувати двома мовами - англійською та українською, 

періодично перевіряти власний створений профіль на відсутність сторонніх 

публікацій та додавати нові публікації. 

Обов’язково передати інформацію про створені профілі Google Scholar 

(назва ЗВО, ПІБ та гіперпосилання на профіль), та ідентифікатори авторів 

SCOPUS (листом на адресу bibliometrics@ukr.net для відображення на порталі 

«Бібліометрика української науки» (національна складова рейтингу 

Webometrics від  CybermetricsLab). 

 

2. Директору наукової бібліотеки НУ «Запорізька політехніка» 

КУЧЕРУК Р.І. на постійній основі проводити семінари, тренінги та 

консультації для співробітників НУ «Запорізька політехніка» по створенню 

ідентифікаторів дослідників та авторських профілів у вищезазначених 

наукометричних базах. (контактна особа – ПИЛИПЕНКО НАТАЛІЯ 

ВОЛОДИМІРІВНА ауд. 250 гол. корпус, тел. 769-84-10). 

 

3. Затвердити офіційну назву Національний університет «Запорізька 

політехніка» у англомовних документах – National University «Zaporizhzhia 

Polytechnic». 

 

4. Вказувати повну інформацію про афіліювання авторів (адресні 

відомості про місце роботи), а саме: структурний підрозділ (кафедра, відділ), 

офіційна назва університету, місто, поштовий індекс та адреса, країна при 

публікації результатів досліджень усім співробітникам університету: 

– для україномовних публікацій використовувати назву навчального 

закладу Національний університет «Запорізька політехніка»; 

http://orcid.org/
http://scholar.google.com.ua/
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– для англомовних  National University «Zaporizhzhia Polytechnic», 

якщо правилами наукового видання вимагається або допускається зазначення 

адреси, окрім назви організації, то в якості адреси вказувати  64 Zhukovskogo 

str., Zaporizhzhia, 69063, Ukraine. 

 

5. Директору наукової бібліотеки НУ «Запорізька політехніка» 

КУЧЕРУК Р.І. на постійній основі здійснювати коригування профілів НУ 

«Запорізька політехніка» у вищезазначених наукометричних базах. 

 

6. Для реєстрації авторських профілів у вищевказаних наукометричних 

базах використовувати виключно адреси електронної пошти у домені zр.edu.ua. 

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з НР та 

МД НАУМИКА В.В. 

 


