
Постанова 
вченої ради Тернопільського національного педагогічного університетуімені Володимира Гнатюка 

“Про діяльність спеціалізованих вчених рад та фахові видання університету ” від 24 травня 2016р. 
 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи та міжнародного співробітництва Буяка 
Б.Б., вчена рада університету відзначає, що в університеті успішно функціонують 5 спеціалізованих вчених рад, де 
протягом 2015 року науковцями із різних регіонів України та університету захищено 45 дисертацій (у 2014 р. - 40)(4 
докторських та 29 кандидатських дисертацій з педагогічних, 5 - з філологічних наук, 7 – з історичних наук). Географія 
здобувачів наукового ступеня доводить те, що саме тут отримують путівки в наукове життя не тільки тернополяни, а 
й представники Києва, Львова, Харкова, Херсону, Чернівців, Івано-Франківська та інших. 55 науково-педагогічних 
працівників університету,в свою чергу, задіяні у роботі спецрад як в ТНПУ, так і в інших освітньо-наукових установах. 

В університеті офіційно зареєстровано 14 періодичних наукових збірників, серед яких 10 внесені до Переліку 
наукових фахових видань України. Це, насамперед, 8 серій Наукових записок Тернопільського національного 
педагогічного університету, які є фаховим з педагогічних, історичних, біологічних, географічних, філологічних 
мистецтвознавчих наук, Історія української географії, Україна-Європа-Світ (Міжнародний збірник наукових праць з 
історичних наук) та Studia Methodologica – з філологічних наук, який видається спільно із Університетом імені Яна 
Кохановського у Кельцах(Польща). Всі вони формально приведені у відповідність з новими вимогами, які ставляться 
дотакого типу видань. ТНПУ став минулого року співзасновником наукового фахового видання «Професійна освіта в 
здоров’язабезпеченні людини», який друкуватиметься у Подільському державному аграрно-технічному університеті 
спільно ізЛьвівським національним аграрним університетом та Тернопільським державним медичним університетом. 
Окрім того, в університеті періодично друкуються нефахові журнали: Студентський вісник ТНПУ, збірник праць 
магістрантів «Магістр», збірник наукових статей «Глобалізація в умовах сучасної цивілізації», а також ще донедавна 
фахова - «Хімія». 

Враховуючи сучасні вимоги МОН України, одним з важливих завдань, що постають наразі перед вищими 
навчальними закладами, у тому числі, і ТНПУ є включення вітчизняних наукових видань до міжнародних 
наукометричних баз даних. Науковці університету публікуються у періодичних виданнях міжнародних 
наукометричних баз даних. Впродовж минулого року опубліковано у базі Scopus 49 публікацій, у WebofScience, 
Ulrich's Periodicals Directory, Current Contents, Index Copernicusта інших - 119 статей. Кількість цитувань у виданнях, 
що входять до науково-метричних баз даних Scopus - 330. А у рейтингу вищих навчальних закладів України за 
показниками наукометричної бази даних Scopus станом на квітень 2016 р. університет піднявся із 46 на 44 позицію, 
покращивши показник індекса Гірша із 9 до 11. У системі Webometrics ТНПУ перемістився із 50 на 42 позицію. Варто 
відзначити в цьому плані редколегії педагогів, яким наразі вдалося зареєструватися у 12 базах даних, філологів із 
Studia Methodologica, які вже давніше зареєструвалися Index Copernicus.  

Варто відзначити і науково-методичний та науково-практичний доробок працівників наукової бібліотеки, адже 
вони постійно оновлюють повнотекстову електронну БД університету, яка нараховує більше 4928 назв електронних 
підручників, посібників, наукових і художніх видань, наукових записок університету. В електронному каталозі 
представлено базу даних «Книгозабезпеченість навчального процесу». Участь університету в проекті ELibUkr, що 
об’єднує наукові бібліотеки вищих навчальних закладів, національні бібліотеки та інші організації України, 
забезпечила можливість організувати відкритий безкоштовний тестовий доступ до баз наукової продукції зарубіжних 
країн HeinOnline, Gale Cengage Learning, Wiley Online Library, Springer. У 2016 році удосконалювався Web-сайт 
бібліотеки, який відповідає сучасним вимогам інформаційних запитів. Для активізації довідково-бібліографічного 
обслуговування читачів на сайті активно функціонує віртуальна довідка, розміщено тематичні та інформаційні списки 
літератури. На сайті бібліотеки розміщено 410 випусків наукових записок університету, кожен з яких представлений у 
повнотекстовому варіанті. Інституційний репозитарій DSpace TNPU, функціонує з 1 вересня 2011 року, і містить 
понад 4800 наукових публікацій (статті, автореферати дисертацій). В розділі репозитарію «Рідкісні видання» 
представлено 126 книг періоду 1762-1923 рр. 

Інструктивні наукометричні матеріали розміщено на сайті наукової бібліотеки за адресою: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/dlya-avtoriv-publikatsij/naukometriia 
1. Google Академія для науковців – інформація про пошукову систему та рекомендації по створенню 

власного профілю вченого 
2. Бібліометрика української науки – пошук науковців, які створили бібліометричні профілі в системі 

GoogleScholar)  
3. Український індекс наукового цитування – система наукометричного моніторингу суб’єктів наукової 

діяльності України)  
4.  База даних Scopus– інформація про універсальну реферативну базу та інструкція користувача Scopus 
5. Деякі рекомендації з підготовки журналів для зарубіжної аналітичної бази даних SCOPUS 
6.  Рекомендаційні характеристики щодо оформлення журналів у зарубіжну аналітичну базу даних Scopus: 

http://dspace.nulau.edu.ua/bitstream/123456789/9636/1/Pasmor_Shahova_Rekomendac.pdf 
7.  Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 
8. Фахові видання НБУВ : міжнародні вимоги до представлення наукових публікацій 

В розділі «Вимоги до оформлення статей» (http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/dlya-avtoriv-
publikatsij/vymohy-do-oformlennia-statei)представлено інформацію до кожної серії Наукових записок ТНПУ, подано 
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих 
робіт, який наводять в авторефераті; зроблено посилання на Таблицю транслітерації українського алфавіту 
латиницею. (Додаток до Постанови Кабінету міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55) 

На сьогодні українські науковці та установи продукують невиправдано велику кількість періодичних наукових 

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/dlya-avtoriv-publikatsij/naukometriia
http://library.kubg.edu.ua/images/Google_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2.pdf
http://nbuviap.gov.ua/bpnu/
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http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/Translit.pdf


видань, що спричиняє погіршення загального рівня видань, рівня окремих публікацій та нівелює цінність наукової 
праці, і тому перед видавцями постає необхідність покращення конкурентоспроможності власних видань та побудова 
чіткої стратегії щодо подальшого їх функціонування.Для інтеграції у міжнародний науковий простір вітчизняних 
періодичних видань, зокрема і ТНПУ, обов’язковим є, насамперед, високий рівень наукових досліджень і належне 
представлення його у вигляді електронних англомовних версій видань з архівом і змістом номерів, а також 
розширених рефератів до статей або навіть (за рішенням редколегії) повних текстів статей. 
З огляду на зазначене, вчена рада постановляє: 
1. Ректорату: 
Вивчити питання створення Редакційної служби університету для координації видавничої діяльності університету.
             До 1 вересня 2016 р. 
2. Науково-дослідній частині: 
2.1. З урахуванням сучасних вимог розробити Положення про періодичне наукове видання ТНПУ імені 
Володимира Гнатюка та Порядок підготовки до друку та розповсюдження наукового фахового видання 
університету, упорядкування умов оплати за публікацію статей в ньому.     
 червень 2016 р. 
2.2. Завершити реалізацію Наказу ректора університету №73 від 1.04.2016 року «Щодо аналізу наукового простору 
та створення наукометричного базису університету».     травень-червень 2016 р. 
2.3. Розробити Положення про використання програми «Антиплагіат» в навчальному процесі та науковій 
діяльності університету           До 
1вересня2016 р. 
3. Відділу з питань інтелектуальної власності: 
Організувати системну підготовку та подання документів (заявок) у відповідні державні органи з метою набуття 
університетом майнових прав на об'єкти авторського права та суміжних прав наукових періодичних видань 
університету.           Впродовж 2016 р. 
4. Науковій бібліотеці: 
4.1. Продовжити роботу над створенням розділу сайту університету «Наукометрія», де розмістити актуальну 
інформацію про Переліки журналів, що входять до основних наукометричних баз даних, вимоги до наукових 
видань щодо їх включення у ці бази даних, процедура включення, рейтинги наукових журналів та науковців, 
методичні та довідкові матеріали щодо особливостей зарубіжних наукометричних баз даних тощо. Проводити 
моніторинг періодичних видань, що входять до світових наукометричних БД та укладати списки наукових журналів, 
де є можливість опублікування наукових статей.       Впродовж 2016 
р. 
4.2. Розробити електронний путівник по Інтернет-ресурсам за науковими профілями університету, до якого увійшли 
б сайти, що пропонують електронні книги, статті з періодичних видань, матеріали конференцій та семінарів. 
Систематично облікувати наукову продукцію працівників університету, з метою укладення бібліографічно-
довідкової літератури та розміщувати її електронні версії у репозитарії університету.   
 Постійно 
5. Відділу комп’ютеризації університету: 
Розробити план заходів щодо удосконалення сайту університету, врахувавши його змістову та інформаційну 
активність, прив’язку сайтів факультетів, кафедр, лабораторій, особистостей до домену університету.  
             Впродовж 2016 р. 
6. Завідувачам кафедр: 
6.1.  Проаналізувати на порталі Web of Science (http://webofscience.com) та Scopus(https://www.scopus.com )  
інформацію щодо: 
• наявності публікацій за тематикою дотичних до наукових досліджень кафедри (лабораторії, теми); 
• провідних науковців, які працюють в даному тематичному руслі; 
• донорських організацій, що фінансують дану тематику досліджень; 
• журналів, періодичних видань, котрі публікують наукові матеріали аналогічного/дотичного науковому профілю 
підрозділу.           Впродовж 2016 р. 
6.2. Завідувачам випускових кафедр налагодити роботу щодо публікації результатів наукової діяльності 
працівників у періодичних виданнях, які входять до світових наукометричних баз даних.       Впродовж 2016 р. 
7. Головам спеціалізованих вчених рад 
Конструктивно доповнити інформацію на сайті університету про координати, склад спецрад, візуалізувавши її 
учасників та їх наукові пріоритети.        До 1вересня2016 р. 
8. Редакторам фахових видань університету  
8.1. Дотримуватися основних вимог, що ставляться до наукових періодичних видань відповідно до умов Порядку 
формування Переліку наукових фахових видань України, які претендують на включення до міжнародних 
наукометричних баз даних та вжити відповідних заходів щодо отримання науковими періодичними виданнями 
міжнародного стандартного серійного номера періодичного видання – ISSN та подальшої реєстрації періодичних видань 
у глобальному науковому просторі у міжнародних реферативних БД (Scopus, Web of Science (WOS), Index Copernicus, Рінц, 
Ulrich’s Periodicals Directory).           Впродовж 2016 
р. 
8.2. Вжити необхідних заходів для створення окремих сайтів періодичних наукових фахових видань університету. 
             До 1вересня2016 р. 
8.3. Редакторам наукових збірників університету «Історії української географії»та «Studia Methodologica» провести 
перереєстрацію видань відповідно до вимог Переліку наукових фахових видань України  Червень 2016 р. 

http://webofscience.com/
https://www.scopus.com/


 
Контроль за виконання постанови покласти на проректора з наукової роботи та міжнародного 

співробітництва Буяка Б.Б. 


