
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету  

з питання: 

“Про стан відображення публікацій професорсько-викладацького складу 

Університету у Google-академія та на електронних сторінках кафедр”  

 

від 30 листопада 2017 року 

Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

проф. Семака Б. Б. “Про стан відображення публікацій професорсько-

викладацького складу Університету у Google-академія та на електронних 

сторінках кафедр” вчена рада зазначає, що:  

1. У процесі оцінки ефективності наукової роботи все більше значення 

приділяється рейтингу Університету за наукометричними показниками. Ці 

показники є одним із вирішальних критеріїв для отримання міжнародних грантів 

на виконання спільних наукових досліджень. Впродовж останніх років суттєво 

посилилась вагомість наукометричних показників при виборі Університету 

потенційними абітурієнтами, а також у конкурсному відборі проектів наукових 

досліджень і розробок, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету.  

2. При оцінці ефективності наукової роботи вищих навчальних закладів на 

даний час широко застосовуються показники зазначені у бібліографічних та 

реферативних базах даних. Ці бази одночасно є інструментом для відстеження 

цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Однією з найбільш 

відомих є реферативна база Google-академія (Google Scholar), котра була 

започаткована компанією Google у листопаді 2004 року і на даний час функціонує 

як вільна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх 

форматів і дисциплін. Індекс Google-академія включає в себе 

більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших 

наукових видавництв. Рекламний слоган Google-академія – «стояти на плечах 

гігантів» – це данина вченим, які внесли свій вклад в свої галузі протягом століть, 

забезпечуючи основу для нових наукових досягнень.  На даний час усі наукові 

видання Університету індексовані у базі Google-академія та всі наукові 

публікації викладачів, аспірантів та студентів Університету у цих виданнях 

відповідно індексуються цією базою. Крім цього, публікації в усіх фахових 

наукових виданнях України, що розміщені у електронному каталозі на 

офіційному веб-сайті бібліотеки ім. Вернадського теж індексуються у базі 

Google-академія. 

3. Необхідною умовою індексації наукової публікації у базі Google-

академія є створення автором Google-аккаунту та реєстрація за його допомогою 

у цій базі. На початку жовтня 2017 року науковим відділом спільно з фахівцями 

Навчально-наукового інформаційного інституту була створена та розіслана у 
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всі деканати покрокова інструкція із створення Google-аккаунту та реєстрації 

автора у базі Google-академія. У цей же час було поставлено завдання 

зареєструвати усіх викладачів та аспірантів Університету в базі Google-

академія. На даний момент ще не всі автори зареєстрували свої аккаунти у 

системі. 

4. Головним мотивом публікації статей у виданнях, що індексовані в базі 

Google-академія для науково-педагогічних працівників Університету є 

підвищення рівня їх наукової та професійної підготовки, використання результатів 

цих публікацій при написанні та захисті дисертаційних робіт, отриманні вчених 

звань і наукових ступенів. 

5. Електронні сторінки кафедр Університету, котрі функціонують у форматі 

окремих сайтів або ж сторінок у соціальній мережі Facebook, є важливим 

інструментом комунікації із усіма зацікавленими учасниками ринку освітніх 

послуг та науковим співтовариством.  Аналіз відображення результатів наукової 

роботи на електронних сторінках кафедр Університету виявив, що не всі кафедри 

відображають ці результати у повному обсязі та своєчасно оновлюють 

інформацію. При висвітленні проведення наукових заходів на електронних 

сторінках кафедр часто констатуються лише факти проведення тих чи інших  

заходів, їхня тематика та подаються фотографії, однак інформації про отримані  

наукові результати наводиться недостатньо або не наводиться взагалі. 
 

Виходячи з цього Вчена Рада   у х в а л и л а: 

1. Інформацію проф. Семака Б. Б. прийняти до відома. 

2. Активізувати діяльність науково-педагогічних працівників Університету 

в напрямі збільшення публікацій у виданнях включених до міжнародних 

наукометричних баз. 

3. До кінця 2017 року завершити роботу з створення всіма викладачами та 

аспірантами Університету Google-аккаунтів та їх реєстрації у базі Google-

академія. Інформацію про наукові публікації, що наявні в Інтернеті, але не 

будуть ідентифіковані системою, ввести у ручному режимі. 

4. Відповідальність за моніторинг змісту, своєчасного наповнення та  

оновлення інформації на електронних сторінках кафедр про результати 

наукової діяльності покладається на директора інституту економіки та фінансів, 

деканів факультетів та завідувачів кафедр.  

5. Проректору з наукової роботи проф. Семаку Б. Б. підготувати наказ 

ректора про проведення моніторингу електронних сторінок кафедр на предмет  

їх своєчасного наповнення та оновлення інформації про результати наукової 

діяльності та доповісти про його виконання на вченій раді Університету у 

грудні 2017 року. 


