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створення  умов 

подальшого підвищення 
рейтингу ТНТУ 

(www.webometrics.info) 

http://www.webometrics.info/


  

Оприлюднений у січні рейтинг 
університетів 

www.webometrics.info показав 
підвищення рейтингу ТНТУ:

• з 5476 місця у 2009 році 
• до 3961 місця у 2010 році. 

http://www.webometrics.info/


  

Rank of Universities of Ukraine



  

РЕЙТИНГ =
КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ



  

Як зазначає Міністерство освіти і науки України, 
рейтинги сприяють відкритості та прозорості 
вищої освіти. “Ранжування вищих навчальних 
закладів потрібно:

 - абітурієнтам та їх батькам для вибору ВНЗ;
- адміністрації ВНЗ для ефективного 

адміністрування;
 - роботодавцям для вибору якісної робочої 

сили; 
- уряду та політикам для формування 

стабільної нормативно-правої бази...”, 
говориться в звіті за 2007 рік. 



  

Webometrics укладається за спеціальною 
методикою, розробленою у 

відповідності до Берлінських принципів 
рейтингування вищих навчальних 

закладів (Berlin Principles on Ranking of 
Higher Education Institutions), 

визначених ЮНЕСКО, та аналізує не 
освітню діяльність університету в 

цілому, а саме представлення ВНЗ в 
Інтернеті 



  

Насправді це не рейтинг Web-
сайтів, а рейтинг стану 

оприлюдненої наукової роботи 
оціненої по інформації, що 

представлено на сайтах 
Університетів. 



  

Фраза в описі Webometrics:

“Якщо Ви вважаєте, що 
отримали не гідне для 
Вас місце, то змініть 
мережну політику” 



  

Критерії та їх вага, які враховує 
www.webometrics.info  для визначення 
рейтингу (показники наповненості та 

ефективності  веб-сайтів):
• Розмір сайту – 20% 
• Представлення результатів досліджень через rich-

файли та індексування їх через Google Scholar  - 
15%

• Наукові роботи (Google Scholar дозволяє оцінити 
кількість наукових матеріалів і їх цитованість для 
кожної академічної установи. Ці результати 
враховують публікації, звіти та інші академічні 
матеріали. )  - 15% 

• Impact (link visibility) – забезпечується наявністю 
зовнішніх посилань на ресурси університету - 50%

http://www.webometrics.info/


  

Враховуючи це, прошу Вас 
розглянути наступні 

пропозиції для створення  
умов подальшого 

підвищення рейтингу 
ТНТУ:



  

Для збільшення розміру сайту:
– Відповідним службам Університету 

інтенсифікувати наповнення сайту 
університету оновленою інформацією.

– Відповідальним особам у структурних 
підрозділах (факультетах, кафедрах, 
відділах) слідкувати за наповненням та 
оновленням інформації на власних веб-
сторінках. Створити веб-сторінки 
підрозділів у випадку їх відсутності.



  

Для збільшення кількості rich-файлів 
(формати .doc, .pdf та ін.) на 

сайті Університету:
• Провести серію семінарів по роботі авторів у 

репозитарії.
• Забезпечити виконання наказу про розміщення 

матеріалів у репозитарії ELARTU (№ 273-01   
від13.05.2009 р.). Особливо слід звернути увагу на 
обов’язковість англомовного реферування усіх 
публікацій, в т.ч.  і тез конференцій.

• Для стимулювання викладачів університету  на 
розміщення власних матеріалів у репозитарії, 
додатково нараховувати бали у рейтингу за електронну 
публікацію у репозитарії в розмірі 50% (можливо 25%) 
від балів, отриманих за аналогічне паперове видання.



  

Top Repositories of Ukraine



  

Згідно наказу про розміщення 
матеріалів у репозитарії ELARTU 
(№ 273-01  від13.05.2009 р.). 
• повні електронні версії статей Вісника ТНТУ та 

Галицького економічного вісника;
• електронні версії авторефератів дисертацій, 

представлених до захисту;
• електронні версії поданих тез доповідей на 

конференції, що проводяться в університеті;
• анотовані підсумкові звіти по завершених 

науково-дослідницьких держбюджетних темах;
• магістерські роботи, представлені до захисту 

(реферований зміст).



  

Для збільшення кількості 
зовнішніх посилань на сайт 

університету:
• Відповідній службі університету забезпечити сталість та 

незмінність url-адреси сайту університету.
• Наповнювати, розвивати, постійно оновлювати та 

вікіфікувати у Вікіпедіях (україномовній, англомовній та 
ін) статті про ТНТУ та пов’язані із ними статті про 
підрозділи та видатних осіб, що мають відношення до 
університету.  

• Приділити більше уваги на розвиток англомовного стайту 
ТНТУ та відповідної статті у англомовній Вікіпедії (більш 
ефективно для даного рейтингу).



  

Організація та виконання цих 
пропозицій не потребує 

додаткових фінансових затрат, 
але дасть можливість суттєво 
підняти рейтинг університету 

за умови постійного виконання



  

Дякую за увагу!

http://elartu.tstu.edu.ua/

http://library.tntu.edu.ua/

lib@tu.edu.te.ua

http://elartu.tstu.edu.ua/
http://library.tntu.edu.ua/
http://library.tntu.edu.ua/
http://library.tntu.edu.ua/
mailto:lib@tu.edu.te.ua
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