РІШЕННЯ
Наукової ради від 22 березня 2018 р. з питання
«Проблеми та перспективи участі факультету ІФСК
у конкурсному відборі проектів держбюджетних НДР
та підвищення рівня оприлюднення результатів
наукових досліджень»
Розглянувши питання «Проблеми та перспективи участі факультету ІФСК у конкурсному відборі
проектів держбюджетних НДР та підвищення рівня оприлюднення результатів наукових досліджень»
наукова рада зазначає, що факультет має позитивний досвід участі в міжфакультетських
держбюджетних НДР. Представники двох кафедр факультету брали участь у виконанні теми
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загальнонаціональної моделі історичної пам'яті» (керівник – В. А. Нестеренко), науковці трьох кафедр
факультету є виконавцями теми для молодих учених «Механізми впливу інститутів громадянського
суспільства на євроінтеграційні процеси в Україні» (керівник – С. І. Дехтярьов).
Однак при цьому відсутні теми, які виконуються факультетом самостійно, а обсяг
держбюджетного фінансування залишається низьким – 177,5 тис. грн у 2017 р. (у 2016 р. – 102,3 тис.
грн), що становить 1,71 % від загального обсягу держбюджетних НДР в університеті. Це майже у 4 рази
менше, ніж в інших структурних підрозділах соціогуманітарного спрямування (ННІ права та ННІ БТ
«УАБС»).
У 2017 році на перший етап конкурсного відбору проектів держбюджетних НДР було подано один
проект від кафедри германської філології (керівник – І. К. Кобякова), який отримав бали, недостатні для
рекомендації до другого етапу конкурсу.
До основних причин, які не дозволяли факультету брати участь у конкурсах держбюджетних НДР
протягом попередніх років відноситься низька публікаційна активність у виданнях, які індексуються БД
Scopus (4 статті у 2015 р., 3 – у 2016 р.). Протягом 2017 р. факультет дещо наростив кількість таких
публікацій: 8 статей опубліковано викладачами кафедри іноземних мов, 3 – кафедри германської
філології, 1 – кафедри ППСТ. Хоча в окремих статтях викладачі виконували перекладацьку та
редакторську роботу, 6 статей відповідають науковим напрямам факультету.
Також за 2017 рік опубліковано 63 статті у виданнях, які обліковуються БД Index Copernicus
(враховуються в конкурсі держбюджетних НДР для соціогуманітарних наук) та 7 розділів у
монографіях, опублікованих іноземними видавництвами (із них 5 – офіційними мовами ЄС).
Протягом 2017 р. продовжено роботу зі створення та наповнення авторських профілів викладачів
факультету у Google Scholar. За даними бази один науковець факультету має h-індекс ≥ 10 (С. І. Швачко
– 12, кількість цитувань – 663), четверо мають h-індекс ≥ 5 (І. К. Кобякова, О. В Купенко, О. П. Бойко,
В. О. Артюх).
Позитивний досвід роботи над міжнародними науковими грантами має кафедра ППСТ, якою
протягом 2017 року виконувалося три таких гранти (із семи по університету; керівники – А. М.
Костенко, М. С. Назаров). Також кафедра традиційно має найбільші обсяги госпдоговірної тематики –
183,9 тис. грн із 218,5 тис. грн по факультету (у 2016 – 309,6 тис. грн із 411,4 тис. грн).
Загалом на факультеті спостерігається нерівномірне залучення кафедр до виконання
держбюджетної тематики (три кафедри з шести), госпрозрахункової тематики (три кафедри) та
міжнародної грантової діяльності (одна кафедра).
Подекуди це пов’язане з тим, що тематика наукових досліджень кафедри вимагає коригування з
урахуванням сучасних світових тенденцій розвитку соціогуманітарних наук. Позитивні приклади в
цьому мають кафедри ППСТ, яка протягом останніх років почала розробляти тему регіональної безпеки
за підтримки НАТО, та журналістики й філології, яка переорієнтовується на актуальну у світі проблему
медіаосвіти й уже має за нею освітній грант.
З метою підвищення на факультеті ІФСК показників участі у конкурсному відборі
держбюджетних НДР та рівня оприлюднення результатів наукових досліджень у виданнях, які
індексуються БД Scopus і Web of Science Core Collection
Наукова рада постановляє:
1. Створити міжкафедральні робочі групи для підготовки щонайменше двох проектів на конкурс
держбюджетних НДР та одного – на конкурс держбюджетних НДР для молодих учених у 2018 р.
Відповідальні: в. о. декана факультету ІФСК, завідувачі кафедр.

Термін – 31 квітня 2018 р.
2. Вивчити можливість залучення зовнішніх виконавців держбюджетних НДР із ЗВО і наукових
установ МОН України і НАН України, Національної академії педагогічних наук України з метою
посилення складу авторських колективів.
Відповідальні: в. о. декана факультету ІФСК, завідувачі кафедр.
Термін – 31 квітня 2018 р.
3. Використовуючи аналітичні та науковометричні можливості БД Scopus, переглянути та
скоригувати з урахуванням світових тенденцій тематику наукових досліджень для кожної з кафедр
факультету.
Відповідальні: в. о. декана факультету ІФСК, завідувачі кафедр.
Термін – 2-3 квартал 2018 р.
4. Продовжити створення інформаційної бази журналів, які індексуються БД Scopus та/ або Web of
Science Core Collection, зокрема, що публікують статті на безоплатній основі, за напрямами наукових
досліджень кафедр.
Відповідальні: заступник декана з наукової роботи, завідувачі кафедр.
Термін – постійно.
5. Поставити за мету досягти до кінця 2018 року для кожної кафедри публікації щонайменше двох
статей у виданнях, що індексуються БД Scopus та/або Web of Science Core Collection. Перевагу при
цьому надавати виданням, які індексуються обома базами.
Відповідальні: в. о. декана факультету ІФСК, завідувачі кафедр.
Термін – 31 грудня 2018 р.
6. Продовжити роботу з упорядкування та наповнення профілів викладачів кафедр факультету у
базі Google Scholar.
Відповідальні: в. о. декана факультету ІФСК, завідувачі кафедр.
Термін – 31 грудня 2018 р.
7. Забезпечити, зокрема з урахуванням досвіду кафедри ППСТ, у 2018 році суттєве збільшення
обсягів фінансування господарчих договорів (щонайменше по два договори від кожної кафедри),
державних та міжнародних грантів, зокрема за рахунок діяльності наукових центрів кафедр та
збільшення кількості поданих заявок на участь у конкурсах різного рівня, поширення досвіду кафедри
ППСТ на всі кафедри факультету.
Відповідальні: в. о. декана факультету ІФСК, завідувачі кафедр.
Термін – протягом 2018 р.
8. Поглиблювати роботу, яка спрямована на участь аспірантів та науково-педагогічних
працівників факультету в конкурсах на індивідуальні гранти від міжнародних фондів для наукового
стажування в іноземних ЗВО і наукових установах.
Відповідальні: заступник декана з наукової роботи, заступник декана з міжнародної роботи,
завідувачі кафедр.
Термін – постійно.
9. Активізувати участь ПВС факультету ІФСК у міжнародних наукових конференціях, матеріали
яких індексуються БД Scopus та/або Web of Science Core Collection.
Відповідальні: заступник декана з наукової роботи, начальник ЦНТЕІ.
Термін – протягом 2018 р.
10. Вивчити питання проведення міжнародної конференції на базі СумДУ, матеріали якої будуть
опубліковані у виданні, що індексується БД Scopus та/або Web of Science Core Collection, та подати
відповідні у встановленому порядку пропозиції щодо її реєстрації.
Відповідальні: в. о. декана факультету ІФСК, начальник ЦНТЕІ.
Термін – протягом 2018 р.
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