

З метою підвищення якості навчального
процесу, збільшення рівня цитованості
наукових та методичних видань НТУУ
«КПІ» шляхом розширення доступу до
інформаційних ресурсів системи
«Електронний кампус», електронного
архіву наукових, освітніх матеріалів
(ELAKPI), активного використання сайтів
та веб-сторінок підрозділів університету



1. Розширити доступ до навчальних ресурсів системи
«Електронний кампус» шляхом створення відкритих
тримовних (українською, англійською, російською)
інформаційних сторінок наявних в системі методичних та
наукових матеріалів та їх опису (згідно зразка, що
додається)



6. Завідувачам кафедр забезпечити короткими анотаціями
та описом методичні та наукові матеріали, що
представлені в системі «Електронний кампус» згідно з
додатком 1:
- до 15 квітня 2014 року – українською мовою;
- до 15 травня 2014 року – російською та англійською
мовами.






7. Департаменту навчальної роботи (Гожію С.П.) до 30
квітня 2014 року розробити методику визначення
додаткових балів у рейтингу науково-педагогічних
працівників в залежності від їх власних веб-ресурсів, які
використовуються у навчальному процесі і наукових
дослідженнях кафедри.













1. Назва електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
2. Короткий опис ЕІР
3. Анотація
4. Бібліографічна назва
5. Вид ЕІР
6. ПІБ, вчене звання, науковий ступінь автора/соавтора –
учасника з НТУУ «КПІ»
7. ПІБ автора/соавтора - учасника не з НТУУ «КПІ»
8. Гриф
9. Кафедра, яка читає кредитний модуль (КМ)
10. Шифр, назва напряму/спеціальності
11. Назва рядку робочого навчального плану (назва КМ,
освітньо-кваліфікаційний рівень, форма навчання, рік,
напрям/спеціальність, скорочена назва кафедри, яка читає
КМ)

7

Створити систему оприлюднення
матеріалів конференцій у відкритому
доступі засобами ELAKPI та в
рамках проекту «Наукова періодика
України» (УРАН) на платформі Open
Conference Systems (OCS).

Березень –
вересень
2014 р.

організаційні
комітети наукових
конференцій,
НТБ

8

Здійснити розвиток відкритої частини
ELAKPI, в першу чергу, за рахунок
розміщення науковцями НТУУ «КПІ»
власних публікацій.

Протягом
року

Декани факультетів,
директора інститутів,
завідуючі кафедр,
НТБ

9

Розглядати стан із висвітленням
наукових результатів підрозділів на
вчених радах інститутів і факультетів,
засіданнях кафедр

Протягом
року

Декани факультетів,
директора інститутів,
завідуючі кафедр,
НТБ



1.Внести наукові та методичні матеріали (ІР) в Електронний
кампус згідно з вимогами, наведеними в додатку 1 українською
мовою до 15 квітня (російською та англійською - до 15 травня).



2. Створити збірку власних публікацій в електронному вигляді та
розмістити її на сторінці викладача сайту кафедри.



3. Підтримувати заходи по підвищенню рівня посилань на власні
публікації та публікації викладачів кафедри ( включати в список
пристатейних посилань, поруч зі звичайним, посилання на
електронну версію власної публікації).
Статистичний аналіз тестових завдань із застосуванням сучасних математичних
моделей/І.В. Алєксєєва, В.О. Гайдей, О.О. Диховичний, Н.Р. Коновалова, Л.Б.
Федорова. //Вісник Національного університету «Львівська політехніка» (серія
«Інформатизація вищого навчального закладу»), №731.- Львів 2012., с. 10-13, а
також http://vlp.com.ua/node/9508



4. Продовжити роботу по публікації наукових та методичних
розробок у електронних виданнях відкритого типу: збірках
праць інтернет-конференцій, електронних журналах, друкованих
виданнях, що мають електронну версію.



5. Зареєструватись в наукометричній базі даних та здійснювати
роботу зі своїм списком публікацій (Наукова Електронна
Бібліотека eLIBRARY.RU, РИНЦ – российский индекс
цитирования).



6. Відстежувати рівень присутності викладача у пошуковій
системі Академія Google (scholar.google.com.ua,
scholar.google.ru)

