УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(ЗНТУ)

Н А К А З
_01_ березня 2018 р.

№ _46___

Про посилення наукової складової діяльності
науково-педагогічних працівників ЗНТУ
З метою посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних
працівників Запорізького національного технічного університету, а також
коректного відображення публікаційної активності співробітників Запорізького
національного технічного університету і подальшого індексування робіт науковців
у різноманітних бібліографічних та наукометричних базах даних
НАКАЗУЮ:
1. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедрами
зобов’язати
науково-педагогічних
працівників
їх
підрозділів
до
02 квітня 2018 року забезпечити власну реєстрацію зі створенням профілів авторів
у наступних наукометричних базах:
1) SCOPUS з перевіркою коректності і наповненості авторських профілів
(об’єднати кілька профілів в один за потреби);
2) Web of Science створити профілі в ResearcherID і наповнити даними щодо
публікацій. Віддалений доступ до Web of Science можна підключити в науковій
бібліотеці ЗНУ (2-й навч. корпус, ауд. 134, 126,);
3) ORCID (http://orcid.org);
4) Google Scholar (http://scholar.google.com.ua).
2. Директору наукової бібліотеки ЗНТУ КУЧЕРУК Р.І. в термін до
12 березня 2018 року розробити інструкції для здійснення реєстрації авторських
профілів в вище зазначених наукометричних базах для науково-педагогічних
працівників ЗНТУ та розмістити на сайті бібліотеки.
3. Директору наукової бібліотеки ЗНТУ КУЧЕРУК Р.І. на постійній основі
проводити семінари, тренінги та консультації для співробітників ЗНТУ по
створенню ідентифікаторів дослідників та авторських профілів у вищезазначених
наукометричних базах. (контактна особа – зав. сектору наукової бібліотеки
КОВАЛЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА ауд. 250 гол. корпус, тел. 769-84-10).
4. Затвердити офіційну назву Запорізький національний технічний
університет у англомовних документах - Zaporizhzhia National Technical University.
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5. Вказувати повну інформацію про афіліювання з навчальним закладом, а
саме: структурний підрозділ (факультет, інститут), організація, місто, поштовий
індекс та адреса, країна при публікації результатів досліджень усім співробітникам
Запорізького національного технічного університету:
–
для україномовних публікацій використовувати назву навчального
закладу Запорізький національний технічний університет;
–
для англомовних  Zaporizhzhia National Technical University, якщо
правилами наукового видання вимагається або допускається зазначення адреси,
окрім назви організації, то в якості адреси вказувати 64 Zhukovskogo str.,
Zaporizhzhia, 69063, Ukraine.
6. Директору наукової бібліотеки ЗНТУ КУЧЕРУК Р.І. здійснити
формування профілів ЗНТУ у вищезазначених наукометричних базах та на
постійній основі здійснювати їх актуалізацію.
7. Для реєстрації авторських профілів у вищевказаних наукометричних базах
використовувати виключно адреси електронної пошти у домені zntu.edu.ua.
8. Начальнику ЦІІТЗНП САВЧУКУ А.Є. забезпечити своєчасні реєстрацію
адрес електронної пошти у домені zntu.edu.ua. (Бланк Додаток 1)
9. Директору наукової бібліотеки ЗНТУ КУЧЕРУК Р.І. подавати протягом
поточного року щоквартально інформацію про кількість зареєстрованих
авторських профілів науково-педагогічних працівників ЗНТУ в вищезазначених
наукометричних базах проректору з НР та МД НАУМИКУ В.В.
10. Начальнику ЦІІТЗНП САВЧУКУ А.Є. розмістити наказ з додатками на
сайті ЗНТУ у смузі новин. Додатки обов'язковому розсиланню не підлягають.
11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з НР та МД
НАУМИКА В.В.

