1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Положення «Про моніторинг результатів інноваційної діяльності кафедр
та науково-педагогічних працівників» (далі Положення) розроблене на основі
Закону України «Про вищу освіту», Статуту Державного вищого навчального
закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»

та

на

виконання

ухвали

Вченої

ради

ДВНЗ

«Київський

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» «Про
підсумки огляду кафедр і факультетів щодо науково-освітньої діяльності у
2013/2014 навчальному році та стан їх готовності до 2014/2015 навчального
року» від 26.06.2014 р.
1.2. Метою моніторингу є порівняльна оцінка результатів діяльності
кафедр

та

науково-педагогічних

працівників

задля

підвищення

результативності освітньої, наукової діяльності кафедр та професійної
діяльності викладачів університету, забезпечення здорової конкуренції між
ними, а також підвищення мотивації щодо впровадження інновацій в науководослідницький процес.
1.3. Завданнями моніторингу результатів інноваційної діяльності кафедр
та науково-педагогічних працівників в КНЕУ є:
— встановлення досягнень з інноваційної діяльності окремої кафедри чи
конкретного викладача;
—

стимулювання

професійного

зростання

науково-педагогічних

працівників, активізація усіх видів інноваційної діяльності університету;
стимулювання творчої ініціативи, продуктивності викладацької та наукової
праці;
— створення конкурентних умов, підвищення мотивації та ефективності
праці;
— посилення колективної заінтересованості викладачів у покращенні
результатів роботи кафедри;
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— визначення ступеня впливу інноваційного потенціалу окремої кафедри
або науково-педагогічного працівника на ефективність і якість науковоосвітньої діяльності університету.
1.4. Моніторингова оцінка — кількісний (бальний) показник результатів
роботи кафедри та науково-педагогічного працівника за визначеними
напрямами діяльності, що мають інноваційну складову.
Введення моніторингової оцінки інноваційної діяльності основних
учасників освітнього процесу є невід’ємним елементом запровадження
системи моніторингу якості вищої освіти.
1.5. Методики визначення моніторингу інноваційної діяльності кафедр та
моніторингу

інноваційної

діяльності

науково-педагогічних

працівників

базуються на таких концептуальних засадах:


прозорість - чітка система показників, за якими визначається

моніторингова

оцінка

кафедр

та

науково-педагогічних

працівників

з

можливістю їх перевірки;


достовірність - отримання неупередженої інформації про діяльність

кафедри та науково-педагогічного працівника на підставі запропонованої
системи показників;


змістовність та повнота системи показників – інформація, за якою

визначається

моніторингова

оцінка

кафедр

та

науково-педагогічних

працівників, охоплює основні напрями діяльності і базується на показниках
статистичної звітності та іншої звітної документації.
1.6. Контроль за процедурами моніторингу результатів інноваційної
діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників, підрахунку балів та
затвердження відповідних списків за результатами моніторингу здійснює
Комісія університету з моніторингу.
Склад Комісії університету з моніторингу, терміни та порядок її роботи
визначається наказом ректора.
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2.
ПРОЦЕДУРА
МОНІТОРИНГУ
РЕЗУЛЬТАТАТІВ
ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
2.1. Моніторингова оцінка результатів інноваційної діяльності науковопедагогічних працівників здійснюється на основі системи показників за
такими напрямами:
- дослідження і наукова робота;
- навчально-методична робота;
- інші види особливо важливих завдань;
- консалтингова діяльність.
2.2. В моніторингу беруть участь усі науково-педагогічні працівники
кафедри (окрім зовнішніх сумісників).
2.3. Моніторингова оцінка результатів інноваційної діяльності науковопедагогічного працівника визначається на основі інформації, наданої самим
викладачем за кожним показником моніторингу в режимі он-лайн через
Індивідуальний моніторинг-лист (у стовпчику №2 додатку 1), вхід до якого
здійснюється через особистий пароль викладача.
Доступ до Індивідуального моніторинг-листа (додаток 1) відкритий до 10
вересня наступного за звітним навчальним роком. Після цієї дати вносити до
нього інформацію буде неможливо.
Завідувачі кафедр та науково-педагогічні працівники несуть персональну
відповідальність за достовірність наданих показників.
2.4.

За

результатами

інноваційної

діяльності

моніторингові списки науково-педагогічних працівників:
- професорів у межах університету;
- доцентів у межах університету;
- старших викладачів у межах університету;
- асистентів у межах університету.
2.5. Центр автоматизації управління університетом:
2.5.1. Впродовж вересня поточного року:
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визначаються

такі

-

проводить

обробку

поданої

науково-педагогічними

працівниками

інформації;
- формує комп'ютерну базу даних з показників;
- відповідно до методики моніторингу результатів інноваційної діяльності
науково-педагогічних

працівників

(розділ

3

Положення)

підраховує

інтегральну моніторингову оцінку кожного науково-педагогічного працівника;
- на підставі результатів складає список переможців з 10 кращих науковопедагогічних працівників за кожною з посад (п.2.4. даного Положення).
2.5.2. До 01 жовтня наступного за звітним навчального року подає Комісії
університету з моніторингу належно оформлені (в паперовому варіанті)
список інтегральної моніторингової оцінки науково-педагогічних працівників
згідно їх посад з підписом Директора Центру.
2.6. Комісія університету з моніторингу:
- в разі необхідності здійснює перевірку повноти та достовірності поданої
кафедрами інформації;
- вирішує конфліктні ситуації;
- складає пропозиції щодо кількості заохочувальних місць у списках
кращих викладачів за результатами інноваційної діяльності згідно посад
науково-педагогічних працівників (п.2.4. даного Положення);
- готує проект наказу «Про моніторинг результатів інноваційної діяльності
науково-педагогічних працівників» і подає його на затвердження Вченій раді
та на підпис ректору.
3. МЕТОДИКА МОНІТОРИНГУ РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
3.1. Інтегральна моніторингова оцінка результатів інноваційної діяльності
науково-педагогічного працівника (Mнпп) - це сума балів, набраних за
напрямами його діяльності впродовж звітного навчального року з 01 вересня
по 31 серпня:
Mнпп = Mдосл.і наук.роб. + Mнавч.-метод.роб.+ Mінш.вид.особ.важл.завд. .+ Mконсалт.діялн.
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де
Mдосл.і наук.роб. – моніторингова оцінка результатів досліджень і наукової роботи;
Mнавч.-метод.роб. – моніторингова оцінка результатів навчально-методичної
роботи;
Mінш.вид.особ.важл.завд. – моніторингова оцінка результатів виконання інших видів
особливо важливих завдань;
Mконсалт.діялн. – моніторингова оцінка результатів консалтингової діяльності.
3.2. Моніторингова оцінка викладача за результатами його роботи за
кожним з показників вираховується шляхом добутку вагової оцінки в балах
(Р) та кількісного параметру відповідного показника (Q), що формалізовано у
стовпчику 4 додатку 1 даного Положення.
3.3. Моніторингова оцінка результатів роботи викладача за кожним з
напрямів діяльності (Mдосл.і наук.роб., Mнавч.-метод.роб., Mінш.вид.особ.важл.завд., Mконсалт.діялн.)
визначається шляхом додавання всіх існуючих результатів за показниками,
обчислених в межах напряму діяльності.
3.4. З моніторингу науково-педагогічних працівників за результатами
інноваційної діяльності виключаються викладачі, які впродовж звітного року
за наказом ректора отримали догану за порушення виробничої або трудової
дисципліни.
4. ПРОЦЕДУРА МОНІТОРИНГУ РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДР
4.1. Моніторинг результатів інноваційної діяльності кафедр здійснюється
на основі системи показників за такими напрямами:
- дослідження і наукова робота;
- навчально-методична робота;
- інші види особливо важливих завдань;
- консалтингова діяльність.
4.2. Моніторинг кафедр може проводиться серед кафедр базової та серед
кафедр фахової підготовки тощо.
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4.3. Інформація про кафедру за кожним з показників визначається на
підставі

даних

Індивідуальних

моніторинг-листів

науково-педагогічних

працівників кафедри.
Кафедральні показники мають містити інформацію про діяльність всіх
науково-педагогічних працівників кафедри (окрім зовнішніх сумісників).
4.4. Центр автоматизації управління університетом:
4.4.1. Впродовж вересня поточного року:
- проводить обробку поданої кафедрами інформації;
- формує комп'ютерну базу даних з показників інноваційної діяльності
кафедр;
- відповідно до методики моніторингу результатів інноваційної діяльності
кафедр (розділ 5 Положення) підраховує інтегральну моніторингову оцінку
кафедр;
- складає список з 3 кращих кафедр базової підготовки та 10 кращих
кафедр фахової підготовки;
4.4.2. До 01 жовтня наступного за звітним навчального року подає Комісії
університету з моніторингу належно оформлені списки в паперовому вигляді з
підписом Директора Центру.
4.5. Комісія університету з моніторингу:
- у разі необхідності здійснює перевірку повноти та достовірності
поданої кафедрами інформації;
- вирішує конфліктні ситуації;
- складає пропозиції щодо кількості заохочувальних місць у списках
переможців за результатами інноваційної діяльності серед кафедр базової та
фахової підготовки (п.4.2. даного Положення);
- готує проект наказу «Про моніторинг результатів інноваційної
діяльності кафедр» і подає його на затвердження Вченій раді та на підпис
ректору.
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5. МЕТОДИКА МОНІТОРИНГУ
ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДР

РЕЗУЛЬТАТІВ

ІННОВАЦІЙНОЇ

5.1. Інтегральна моніторингова оцінка результатів інноваційної діяльності
кафедр (Мк) - це результат від ділення суми всіх абсолютних показників
моніторингової оцінки науково-педагогічних працівників, які працюють на
кафедрі (окрім зовнішніх сумісників), на їх кількість (К):
Mк = Mнпп(1) + Mнпп(2) + Mнпп(3)… + Mнпп(n) / К
5.2. Моніторингова оцінка результатів інноваційної діяльності кафедри
відповідно до посад науково-педагогічних працівників (Mпрофесорів, Mдоцентів,
Mст.викладачів, Mасистентів) визначається шляхом ділення суми всіх абсолютних
показників оцінки відповідної категорії науково-педагогічних працівників, які
працюють на кафедрі (окрім зовнішніх сумісників), на їх кількість (К).
6. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА ВИСОКІ ПОЗИЦІЇ В МОНІТОРИНГУ
6.1. Викладачі університету, що стали переможцями за результатами
показників

інноваційної

діяльності

та

переможців

серед

кафедр

за

результатами інноваційної діяльності мають право на такі види заохочення:
- моральне (нагородження почесними грамотами, подяками, надання
інших переваг за рішенням Вченої ради та ректора університету).
- матеріальне (преміювання, встановлення надбавки тощо).
6.2. Вид заохочення, кількість заохочувальних місць у відповідних
списках, строки та розмір виплат матеріального заохочення затверджуються
наказом ректора університету на підставі пропозицій Комісії університету з
моніторингу.
6.3. Матеріальне стимулювання за високі показники здійснюється за
рахунок коштів спеціального фонду університету.
6.4. Список викладачів університету, що

стали переможцями за

результатами інноваційної діяльності, оприлюднюється на сайті університету
(у

вікні

«Моніторинг

результатів
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інноваційної

діяльності

науково-

педагогічних працівників») впродовж тижня з дня підписання наказу
ректором.
6.5. Список кафедр університету, що стали переможцями серед кафедр за
результатами інноваційної діяльності, оприлюднюється на сайті університету
(у вікні «Моніторинг інноваційної діяльності кафедр») впродовж тижня з дня
підписання наказу ректором.
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Додаток 1
до Положення «Про моніторинг результатів інноваційної діяльності кафедр та
науково-педагогічних працівників»

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ-ЛИСТ
Викладач _____________________________________________________________________
за період 20 ____ /20 __ н.р.
Посада _______________________________________________________________________
Факультет________________________________________________________________________
Кафедра ______________________________________________________________________
Примітка: Викладачем заповнюється стовпчик №2 в тій частині, що відповідає його посаді, і лише за позиціями, які не зафарбовані темним кольором.
Показники моніторингу повинні містити інформацію щодо професійної діяльності науково-педагогічного працівника у звітному навчальному році (з 01 вересня
по 31 серпня включно). Доступ до Індивідуального моніторинг-листа відкритий до 10 вересня наступного за звітним навчальним роком. Після цієї дати вносити
до нього інформацію буде неможливо.
Підрахунок балів (стовпчик №5) та обчислення показників моніторингової оцінки результатів інноваційної діяльності науково-педагогічного працівника
здійснюється Центром автоматизації управління університетом.

Види інноваційних робіт
1

Вагова
Старший
оцінка
Асистент
Доцент Професор
викладач
показника в
Кількість за показником (Q)
2

1. ДОСЛІДЖЕННЯ І НАУКОВА РОБОТА
1.1. Розроблення і керівництво міжнародними та
національними науково-дослідними проектами
1.2. Участь у міжнародному науково-дослідному
співробітництві, яке підтверджується відповідною
угодою
1.3. Участь у науково-дослідному співробітництві з
національними
установами
та
освітніми
інституціями, яке підтверджується відповідною


балах (Р)
3

Формула для
розрахунку
моніторингової
оцінки

Оцінка (М),
бали

4

5

100

PxQ

30

PxQ

20

PxQ

Вагова оцінка показника в балах буде уточнена за результатами опитування, яке планується здійснити експертною групою університету.

угодою й іншими документами
1.4. Виконання обов’язків редактора економічних
журналів чи журналів за напрямами діяльності
університету, які входять до переліку фахових
видань, затвердженого МОН України:
— головного редактора
— заступника головного редактора
— члена редакційної колегії
— відповідального секретаря
1.5. Підготовка монографій (вкажіть кількість
друкованих аркушів):

х

50
30
10
30
х

х

х

— авторський колектив
1.6. Участь у написанні монографій в складі
міжнародних авторських колективів

*

х
80 за
1 друк.арк.
40 за
1 друк.арк.

— одноосібні автори

1.7. Публікація у вітчизняних фахових наукових
виданнях
1.8. Публікації статтей в міжнародних наукових
журналах:
— які входять до міжнародних наукометричних баз
даних (Web of science, Scopus, Ulrichs Web, Index
Copernicus International) іноземною мовою
— які входять до міжнародних наукометричних баз
даних (Web of science, Scopus, Ulrichs Web, Index
Copernicus International) українською мовою
— які входять до інших міжнародних видань
1.9. Бібліографічні посилання на наукові праці за
останні 5 років, які містить профіль Google Академія
(див. Додаток 2)*
1.10.Участь у вітчизняних наукових конференціях,
які передбачені відповідною програмою конференції

х

х

х

х

х

х

P
P
P
P

xQ
xQ
xQ
xQ
х

х

PxQ
PxQ

60

PxQ

70

PxQ

х

х

100

PxQ

80

PxQ

40

PxQ

1 за одне
посилання

PxQ

80

PxQ

Показник заноситься викладачем до індивідуального моніторинг-листа та перевіряється Комісією університету з моніторингу.

х

х

1.11. Участь у міжнародних наукових конференціях
за кордоном, яка передбачена відповідною
програмою конференції
1.12. Підготовка науково-педагогічних кадрів в
установлений термін:
— підготовка докторів наук з числа докторантів чи
здобувачів
— підготовка кандидатів наук (докторів філософії) з
числа аспірантів та здобувачів
— рецензування викладачами
захищаються в університеті

дисертацій,

х

х

х

х

які

1.13. Участь у роботі спеціалізованих вчених рад
1.14. Отримання національних і міжнародних відзнак
у галузі освіти і науки

100

PxQ

х

х

500

PxQ

250

PxQ

20

PxQ

20 за
1 засідання

PxQ

1000

PxQ

х

Мдосл.і наук.роб.
2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
2.1. Написання навчальної та навчально-методичної
х
х
х
х
літератури (вкажіть кількість друкованих аркушів):

х

х

— підручників

10 за
1 друк.арк.

PxQ

— навчальних посібників, тренінгів, практикумів,
кейсів

8 за
1 друк.арк.

PxQ

— інші методичні видання

5 за
1 друк.арк.

PxQ

х

х

— розроблення

100

PxQ

— впровадження і щорічне оновлення

50

PxQ

20 за
1 друк.арк.

PxQ

2.2. Підготовка і запровадження спільних із
зарубіжними партнерами навчальних програм та
навчальних матеріалів:

2.3. Участь у підготовці підручників або навчальнометодичних посібників у складі міжнародних
авторських колективів (вкажіть кількість друкованих

х

х

х

х

х

х

аркушів)
2.4. Викладання навчальних курсів у зарубіжних
університетах
2.5. Розроблення та запровадження інноваційних
освітніх продуктів, у тому числі:
— новітні креативні курси лекцій, навчальні курси
— новітні навчальні програми, орієнтовані
застосування
різноманітних
інтерактивних
інформаційних технологій

х

х

х

х

на
та

— сучасні методи викладання з використанням
інноваційних освітніх технологій

100
за курс

PxQ

х

х

за 1 курс 200

PxQ

50

PxQ

40

PxQ

х

2.6. Перемога та отримання призових місць на
міжнародних
і
всеукраїнських
студентських
конкурсах:

х

х

х

х

х

х

всеукраїнські конкурси

х

х

х

х

х

х

— перемога

200

PxQ

— призові місця

100

PxQ

х

х

— перемога

500

PxQ

— призові місця

300

PxQ

2.7. Використання сучасних освітніх IT-технологій
(сучасні мультимедіа-матеріали і презентації, онлайнконсультації, інші сучасні освітні IT-технології) під
час навчальних занять

10

PxQ

2.8. Студентські дослідницькі проекти (проектні
роботи з дисциплін; творчі проекти з формування у
студентів підприємницьких навичок)

20

PxQ

2.9. Проведення
іноземними мовами навчальних
занять з фахових наук (дисциплін)

50

PxQ

2.10. Розробка навчальних

80

PxQ

міжнародні конкурси

х

курсів

і

методичних

х

х

х

матеріалів
2.11. Розробка навчальних курсів і методичних
матеріалів для дистанційного навчання

100

PxQ

Мнавч.-метод.роб.
3. ІНШІ ВИДИ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВИХ ЗАВДАНЬ
3.1. Залучення грантів:

х

х

х

х

х

х

— дослідницькі міжнародні гранти для університету
(групи дослідників)

500

PxQ

— дослідницькі міжнародні гранти для університету
(одноосібні)

200

PxQ

— національні гранти

100

PxQ

3.2. Організація міжнародної наукової чи науковометодичної конференції

300

PxQ

3.3. Участь в організації та проведенні на базі
університету міжнародних студентської олімпіади з
дисципліни чи конкурсу з наукових робіт

300

PxQ

3.4. Участь в організації та проведенні бізнес-форумів

80

PxQ

Мінш.вид.особ.важл.завд.
4. КОНСАЛТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
4.1. Консультування зовнішніх клієнтів за проектами,
грантами (за наявністю угоди з університетом)

30

PxQ

4.2. Участь в реалізації національних і міжнародних
дослідницьких проектів з залученням фінансування з
різних джерел

50

PxQ

4.3. Розроблення
і
запровадження
спільних
навчальних робочих програм з роботодавцями та
іншими замовниками

40

PxQ

4.4. Встановлення і підтримання постійних зв’язків з
конкурентоспроможними,
інноваційно-

40

PxQ

х

орієнтованими підприємствами
4.5. Розроблення
ключових
компетенцій
для
майбутніх фахівців з профільних напрямів
університету спільно з представниками бізнесу

50

PxQ

від 100
до 500

PxQ

х

х

— авторське свідоцтво

50

PxQ

— патенти

250

PxQ

4.6. Комерціалізація результатів
діяльності (за рішенням Комісії)

науково-дослідної

4.7. Отримання прав інтелектуальної власності:

х

х

х

х

Мконсалт.діяльність.

ІНТЕГРАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА ОЦІНКА
РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА 1 (Мнпп)
Науково-педагогічний працівник ______________________________ (П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання)
Завідувач кафедри ______________________________ (П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання)

Інтегральна моніторингова оцінка результатів інноваційної діяльності науково-педагогічного працівника визначається за формулою
М нпп = М досл.і наук.роб. + М навч.-метод.роб.+ Мінш.вид.особ.важл.завд., + М консалт.діяльність
1

х

Додаток 2
до Положення «Про моніторинг результатів
інноваційної діяльності кафедр
та науково-педагогічних працівників»

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ПРО СЕРВІС GOOGLE АКАДЕМІЯ
Адреса входу: scholar.google.com.ua
Google Академія є вільно доступною пошуковою системою, яка індексує
повний

текст

наукових

публікацій

всіх

форматів

і

дисциплін.

Академія Google дозволяє без труднощів виконувати об’ємний пошук наукової
літератури. Використовуючи єдиний формат запиту, можна виконувати пошук
з різних дисциплін і за різними джерелами, включаючи статті, дисертації,
книги, реферати і звіти, які опубліковані видавництвами наукової літератури,
професійними асоціаціями, вищими навчальними закладами та іншими
науковими організаціями та пройшли рецензування. Академія Google дозволяє
знайти наукові праці, найбільш точно відповідно до пошукового запиту, серед
величезної кількості наукових праць.
Академія Google класифікує статті так само, як і вчених, оцінюючи увесь
текст кожної статті, її автора, видання, в якому стаття опублікована, і частоту
цитування даної роботи в науковій літературі. Найбільш релевантні результати
відображаються на першій сторінці.
Функції Google Академії
• Пошук за різними джерелами на одній сторінці
• Пошук статей, рефератів та бібліографічних посилань
• Пошук повного тексту документа в бібліотеці або мережі Інтернет
• Отримання інформації про основні роботи з будь-якої галузі науки

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ СЕРВІСОМ
GOOGLE АКАДЕМІЯ?
Для користування сервісом Google Академія необхідно створити в ньому
відкритий профіль.
СТВОРЕННЯ ВІДКРИТОГО ПРОФІЛЮ В GOOGLE АКАДЕМІЯ
Крок 1. Увійдіть в свою пошту …@kneu.edu.ua (корпоративну університетську
пошту) або …@gmail.com через сайт https://www.google.com.ua.
Крок 2. Увійдіть у Сервіси Google (знак
у верхньому правому куті) -- >
Оберіть «Інші сервіси Google» -- > Знайдіть в розділі спеціалізований пошук
«Академія» -- > Оберіть «Мої цитати» (вгорі) -- > Заповніть поля, наведені
нижче.

Крок 3. Перевірте чи відобразилася адреса Вашої корпоративної
університетської пошти в полі «Електрона пошта для підтвердження» -- >
Поставте галочку «Дозволити загальний доступ до мого профілю» (для того,
щоб зробити даний профіль загальнодоступним, а інформацію, що міститься в
ньому відкритою для здійснення рейтингування) -- > Натисніть «Зберегти».
У верхньому правому кутку Ви зможете бачити інформацію про три індекси
бібліографічних посилань:
1) бібліографічні посилання – кількість бібліографічних посилань на всі публікації.
Другий стовбець містить «найновішу» версію цього показника, тобто кількість нових
посилань на всі публікації за останні 5 років.
2) h-індекс – найбільше значення h, при якому h публікацій мають принаймні h
бібліографічних посилань. Другий стовпець містить «найновішу» версію цього показника,

тобто найбільше значення h, при якому h публікацій мають принаймні h бібліографічних
посилань за останні 5 років.
3) i10 індекс – кількість публікацій, які мають принаймні 10 бібліографічних посилань.
Другий стовбець містить «найновішу» версію цього показника, тобто кількість публікацій,
які мають принаймні 10 бібліографічних посилань за останні 5 років.

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ БІБЛІОГРАФІЧНИХ
ПОСИЛАНЬ НА НАУКОВІ ПРАЦІ ЧЕРЕЗ ПРОФІЛЬ «Google Академія»
Визначити кількість бібліографічних посилань на наукові праці
конкретного науково-педагогічного працівника через сервіс «Google Академія»
можна лише в тому випадку, коли він має особистий відкритий профіль
«Google Академія».
1. Через сайт www.google.com.ua увійдіть до сервісу «Google Академія»
(якщо маєте з цим труднощі скористайтеся вищевказаними кроками 1 та 2).
2. У вільний рядок впишіть прізвище, ім’я та по-батькові науковопедагогічного працівника та натисніть пошук.

3. Відкрийте «Профілі користувачів для пошукового запита науковопедагогічного працівника».
4. Оберіть профіль науково-педагогічного працівника ДВНЗ «КНЕУ імені
Вадима Гетьмана».
До Індивідуального рейтинг-листа науково-педагогічного працівника
заноситься цифра, що означає суму всіх бібліографічних посилань на наукові
праці науково-педагогічного працівника за останні 5 років.

