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Про публікацію наукових праць
вченими Університету
іноземними мовами
Для реалізації положень Закону України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про
вищу освіту» та розпорядження ректора Національного університету «Одеська
юридична академія» (далі - Університет) № 10 від 10.04.2015 року «Про
публікацію наукових праць вчених Університету у наукометричих базах даних»,
з метою активізації вчених Університету щодо публікацій результатів
досліджень у зарубіжних журналах та виданнях України, що включені до
наукометричих баз даних, об'єктивної оцінки наукових досягнень окремого
науковця і наукових колективів, популяризації наукових досягнень вчених
Університету та формування його іміджу у сфері міжнародних наукових зв’язків,
підвищення рейтингу Університету та враховуючи вимоги Міністерства освіти і
науки України щодо критеріїв якості наукових досліджень, на виконання
розпорядження Президента Університету академіка С.В. Ківалова:
1. Завідувачам кафедр активізувати роботу щодо опублікування результатів
наукових досліджень вченими підпорядкованих кафедр у виданнях, що входять
до наукометричних базах даних [зокрема, Web о f Science, Scopus, Академія
Google (Google Scholar), Web o f Knowledge, PubMed, Springer, Kluwer, РИНЦ,
OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus та інші].
Перелік видань, які включені до міжнародних наукометричних баз даних,
міститься на офіційному сайті наукової бібліотеки Університету за посиланням library.onua.edu.ua.
2. Співробітникам кафедр, які викладають навчальні дисципліни іноземними
мовами, щорічно здійснювати не менше однієї публікації результатів власних
наукових досліджень мовою, на якій здійснюється викладання, у виданнях, які
включені до міжнародних наукометричних баз даних.
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3. Завідувачам кафедр, докторам ю ридичних наук, професорам і
докторантам щ орічно здійснювати не менше однієї публікації результатів
власних наукових дослідж ень іноземною мовою у виданнях, які включені до
м іж народних наукометричних баз даних.
4. Стан виконання пунктів 1. 2 та 3 цього розпорядж ення буде
заслуховуватись на засіданні Вченої ради У ніверситету при підведенні підсумків
наукової діяльності за календарний рік.
5. Д иректору наукової бібліотеки М. М. С олодухіній забезпечити
розміщ ення
га оновлю вати на оф іційному сайті наукової бібліотеки
У ніверситету інформацію щ одо видань, які включені до міжнародних
наукометричних баз даних.
6. К онтроль за виконанням цього наказу покласти на в.о. проректора з
наукової роботи М. В. Афанасьеву.
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