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Про преміювання
за оптимізацію витрат СумДУ
на доступ до інформаційних
ресурсів та баз даних

З метою забезпечення доступу до необхідних для забезпечення діяльності
СумДУ платних інформаційно-бібліотечних матеріалів, бібліометричних,
статистичних та інших баз даних і ресурсів та оптимального використання
коштів університету, що спрямовується на оплату доступу до таких ресурсів
НАКАЗУЮ:
1. Додатково до існуючої системи мотивацій передбачити можливість
преміювання за рахунок коштів спеціального фонду університету науковопедагогічних, наукових працівників та інших категорій співробітників
(надалі – Працівники) за особистий внесок у отримання університетом
безкоштовного доступу зі значною знижкою до офіційних версій платних
інформаційних ресурсів та баз даних.
2. Затвердити визначений Додатком 1 перелік пріоритетних платних
інформаційно-бібліотечних та інших ресурсів, баз даних, на які в
першочерговому порядку розповсюджується дія п. 1 наказу.
Передбачити можливість затвердження нових версій переліку за поданням
проректора з відповідного напряму діяльності.
3.

В якості одного із пріоритетних напрямів використання інформаційних
ресурсів визначити забезпечення навчальної та наукової діяльності СумДУ
дистанційним доступом до лабораторного і наукового обладнання
відповідних партнерів університету.
Преміювання Працівників за особистий внесок у отримання доступу за
дистанційними технологіями до обладнання передбачати за умови:
- необхідності навчального лабораторного обладнання для проведення
занять за відповідною робочою програмою при його відсутності на
матеріальному балансі університету;

4.

- необхідності використання сучасного наукоємного обладнання, яке
відсутнє в СумДУ, для проведення досліджень за науковою
тематикою, і результати роботи на якому потрібні при підготовці
заявок на міжнародні гранти, публікації матеріалів, що індексуються
науково-метричними
базами
даних
(Scopus/WoS),
захисті
дисертаційних робіт тощо.
При отриманні СумДУ реального доступу до інформаційних ресурсів та
баз даних згідно п.2 наказу, преміювання Працівників здійснювати за
умови документального підтвердження наявного доступу, періоду та
умов доступу. В окремих випадках при наявності офіційних посередників
щодо доступу до пріоритетних ресурсів також враховується отримання
доступу до відповідних масивів даних.
Розмір премії згідно особистому внеску Працівника за поданням
директора інституту, декана факультету з візою проректора за
відповідним напрямом діяльності визначає ректор, як правило в обсязі не
менше 5% від обсягу коштів, на який було зменшено вартість доступу для
університету.

5.

Преміювання Працівників за виконання п.3 наказу визначає ректор на
підставі службової записки директора інституту, декана факультету (з
візою проректора за відповідним напрямом діяльності) з аргументацією
необхідності
та
коротким
описом
результатів
використання
дистанційного доступу до обладнання, отриманих наукових та інших
досягнень, з зазначенням особистого внеску Працівника та пропонуємим
розміром винагороди.

6.

Заступнику начальника загального відділу Акименко Л.В. довести цей
наказ до відома інститутів, факультетів, кафедр.
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Проект наказу вносить:

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з НПР

Проректор з НПР та фінансовоекономічної діяльності
___________ В.О. Касьяненко

____________ В.О. Любчак

Начальник юридичного
відділу
_____________ О.М. Кузікова
Голова профспілкового комітету
працівників СумДУ
____________ В.О. Боровик

Додаток 1
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Перелік пріоритетних платних інформаційно-бібліотечних та інших
ресурсів, баз даних
1. SAGE – колекція журналів, монографій, довідників, підручників та
дослідницьких ресурсів SAGE Journals, SAGE Research Methods,
SAGE Knowledge. Press Reader, електронні версії більше 3000 газет із
100 країн світу.
2. OECD iLibrary – електронна бібліотека Організації економічної
співпраці та розвитку.
3. De Gruyter – колекція німецького академічного видавництва.
4. Wiley – електронна бібліотека більш 1500 назв журналів з медицини,
бізнесу, економіки, фінансів та бухгалтерського обліку, інформатики
та інформаційних технологій, гуманітарних наук, права та
кримінології, математики, статистики, соціальних наук.
5. Cambridge University Press – повнотекстовий електронний архів
журналів з медицини, економіки, інженерних, комп’ютерних,
гуманітарних наук, юриспруденції, екології, соціології, філософії,
історії та ін.
6. CNKI – китайська національна електронна платформа наукових
продуктів, що пропонує доступ до 5 повнотекстових баз даних.
7. East View – колекція українських та російських повнотекстових
електронних ресурсів з гуманітарних, суспільних дисциплін,
економіки,
медицини,
літературознавства,
історії,
освіти,
бібліотекознавства, статистики.
8. ЕБС видавництва «Лань» - база наукових журналів та книг з
математики, фізики, інженерних наук, нанотехнологій, хімії,
медицини, екології, мовознавства та літературознавства, фізкультури і
спорту,
бібліотечно-інформаційної
діяльності,
соціальногуманітарних, юридичних та економічних наук.
9. Press Reader – електронні версії більше 3000 газет із100 країн світу.
10. База інформаційно-правового забезпечення Ліга-Закон.
11. База «ЦУЛ-online» - електронні підручники та навчальні посібники
видавництва «Центр навчальної літератури».
12. База бібліометричних даних Scopus від компанії Elsevier B.V.
(Нідерланди).

13. База бібліометричних даних Web of Science від компанії Thomsom
Reuters (США).
14. База вебометричних даних Majesic від компанії Majestic-12 Ltd
(Великобританія).
15. База вебометричних даних Ahrefs від компанії Pte Ltd (Сінгапур).
16. База статистичних даних основних показників діяльності ВНЗ світу
InCites від компанії Thomsom Reuters (США).
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