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ВНЗ УКРАЇНИ  – ВІДПОВІДНІСТЬ 

НАЦІОНАЛЬНИМ ІМПЕРАТИВАМ

Одним із національних 

імперативів України є необхідність 

збільшення рівня присутності 

науки держави у глобальному 

науково-інформаційному просторі 

та підвищення рівня її 

впливовості в світі



Бібліотека. Користувач. 

Інформаційний простір

• розвиток інтеграційних процесів

національної освіти у європейське і 

світове освітнє товариство;

• запобігання інформаційній ізольованості 

учених та прискорення їх інтеграції до 

світової наукової спільноти. 



БІБЛІОТЕКИ  – ЦЕНТРИ 

ІНФОРМАЦІЇ ВНЗ

• забезпечують інформаційну підтримку науково-
дослідницької діяльності;

• впроваджують в практику діяльності нові моделі 
наукової комунікації (репозитарії, видавництво е-
журналів, освітні платформи та ін.);

• інтегрують результати наукових досліджень до 
світових БД науково-технічної інформації 
(повнотекстові, реферативні, наукового 
цитування…);

• вимірюють вплив та видимість результатів 
наукових досліджень ВНЗ у світі;

• навчають вчених різним аспектам інформаційного 
пошуку та роботі зі світовими базами даних 
наукового цитування;

• сприяють формуванню бренду вченого.



СКЛАДОВІ ІНФОРМЕТРІЇ

Інформетрія (Informetrics) передбачає вивчення кількісних
аспектів інформації. Це включає в себе виробництво,
розповсюдження та використання всіх видів інформації,
незалежно від його форми або походження.

Інформетрія об’єднує: 

• Бібліометрію — вивчає кількісні аспекти записаної 
інформації.

• Наукометрію — вивчає кількісні аспекти науки.

• Кіберметрію — схожа на Webometrics, але розширює 
визначення, включаючи електронні ресурси

• Вебометрію — вивчає кількісні аспекти World Wide 
Web

• Альтметрікс — альтернатівні метрики на основі 
використання соціальних мереж,блогів, соціальних 
закладок, менеджерів даних для дослідження та 
інформування вчених (2010)



БІБЛІОМЕТРІЯ  

1. Комплекс кількісних методів 

вивчення потоків наукових документів, 

2. Наукова дисципліна, що вивчає 

документи на основі кількісного аналізу 

первинних і вторинних джерел 

інформації за допомогою 

формалізованих методів з метою 

отримання даних про ефективність, 

динаміку, структуру та закономірності 

розвитку досліджуваних галузей



ІНДЕКС ЦИТУВАННЯ – число 

посилань на публікації вченого у 

реферованих наукових 

періодичних виданнях (в т. ч. 

електронних) (міжнародне 

позначення – SCI)

SCI є одним з найпоширеніших наукометричних

показників. Наявність у науково-освітніх 

організаціях вчених, які мають високий індекс 

цитування, говорить про високу ефективність та 

результативності діяльності ВНЗ в цілому



Індекс Хірша (h-index) – базується 

на кількості публікацій вченого і 

кількості цитувань цих публікацій 

за певний період. Розраховується 

за спеціальною методикою -

вчений має індекс h, якщо  з його H

статей цитуються як мінімум h раз 

кожна.

І-індекс (індекс Хірша для наукових 

установ) розраховується за тією ж 

методикою по  кількості праць 

науковців установи та кількості їх 

цитувань

Розподіл кількості публікацій H(h), в залежності від

числа їх цитувань h приблизно відповідає гіперболі: 

H(h) ≈ const × h−1



Індекс запропонований в 2005 р. 

американським фізиком Хорхе 

Хіршем з університету Сан-Дієго, 

Каліфорнія. Використовується у 

якості альтернативи класичному 

«індексу цитування» при 

порівняннях за окремими галузями 

Наприклад, h-індекс рівний 10, означає, що вченим 

було опубліковано 10 робіт, кожна з яких була 

процитована 10 і більше разів.

На практиці, якщо у дослідника є 1 стаття з 9 

цитуваннями, 1 стаття з 8 цитуваннями, 1 стаття з 

7 цитуваннями, 1 стаття з 1 цитуванням – то його 

h- індекс дорівнює 5 (оскільки на 5 його статей 

послалися як мінімум по 5 разів)
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У науковому світі 

прийнято вважати, що 

хороший вчений у галузі 

фізики володіє h-

індексом більше 10. 

У нобелівських лауреатів 

h-індекс становить 

порядку 60 і вище. 

Індекси цитування 

істотно відрізняються, в 

залежності від галузей 

знань



Публікаційна політика ВНЗ 

орієнтована на :

• публікації в індексованих наукових 

журналах;

• публікації в електронних наукових 

журналах (науко метричних БД);

• публікації в Інституційному репозитарії;

• реєстрація Інституційного депозитарію в 

OPEN DOAR або ROAR;

• реєстрація в ORCID (установи та 

науковці) в DOAJ (наукові збірники)



Складові рейтингу вченого

• загальна кількість публікацій;

• індекс цитування праць;

• індекс Гірша;

• імпакт-фактор журналу, в якому роботи 

опубліковані;

• кількість отриманих грантів, стипендій, премій;

• участь у міжнародній співпраці;

• участь у редколегіях наукових журналів;

• вебометричний рейтинг



 американські журнали 

«Nature» (ІФ більше 

30) і «Science» (ІФ 

близько 30);

 російські журнали в 

зарубіжних системах 

цитування володіють 

імпакт-фактором в 

діапазоні 1,5-2,5;

 українські – не 

перевищують 0,6

Найвищим Імпакт-фактором володіють:



1.  США 

2.  Англія 

3.   Німеччина  

18. Росія 

25. Польща 

41. Україна (42490 праць – 130500 

посилань – 3,07   посилання на одну 

працю)

РЕЙТИНГ КРАЇН ЗА ЦИТУВАННЯМИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЗА 

ОСТАННІ ДЕСЯТЬ РОКІВ: 



1. Harvard University (США) 

2. University of Texas (США) 

3. Товариство ім. Макса 

Планка

47. Російська академія наук

252. Московський 

державний  університет

264. Польська академія 

наук

343. Universitat Autonoma de

Barcelona (Іспанія) 

536. Universidad de Chile (Чілі) 

548. Словацька академія наук

607. Болгарська академія наук

667. Національна академія наук 

України

(єдиний представник України, 

який потрапив у список понад 3 

тис. установ світу)



ФІЗИКА

6. Росія

14. Польща

26. Україна

МОЛЕКУЛЯРНА    

БІОЛОГІЯ І ГЕНЕТИКА

20. Росія

27. Польща

49. Україна

МАТЕМАТИКА:

11. Росія

15. Польща

36. Україна (1812 праць 

— 3155 посилань 1,74 

посилання на одну 

працю)

ІНФОРМАТИКА

25. Польща

28. Росія

55. Україна

ХІМІЯ

14. Росія

17. Польща

36. Україна 
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http://jsi.net.ua/scopus/ratings_sci/index.html

http://jsi.net.ua/scopus/ratings_sci/index.html


ВЕБОМЕТРИКА ВНЗ УКРАЇНИ
http://elartu.tntu.edu.ua:8080/webometric/universities_sites_webometric_table.html



WEBOMETRICS.INFO – для Інституційних

репозитаріїв існує своя вебометрична

система webometrics.info

http://repositories.webometrics.info/

Окрема сторінка в 

ній виділена для 

рейтингу 

Інституційних 

репозитаріїв

України (на жаль, в 

системі 

представлено 

лише 40 наукових 

установ України)

http://repositories.webometrics.info/




БІБЛІОТЕКА – АКТИВНИЙ ПАРТНЕР НА СТАДІЯХ 

ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ



На сайті «Методичні модулі»









Google Академія. Як 

зареєструватися в Googl академії?

• Для реєстрації в Google Академії

необхідно мати:
1. поштовий аккаунт типу name@vspu.edu.ua

або

2. аккаунт Google типу name@gmail.com (в 

цьому випадку для підтвердження що ви 

дійсно викладач ВДПУ можна використати 

пошту кафедри, колеги, ВНЗ
• В самому сервісі scholar.google.com.ua необхідно перейти на вкладку 

Мої цитати та ввести особисті дані в якості адреси на особисту 

сторінку. Google рекомендує використовувати адресу закладу

• із офіційної сторінки сайту

http://scholar.google.com.ua/
http://scholar.google.com.ua/
http://scholar.google.com.ua/
http://scholar.google.com.ua/


Створюємо аккаунт

(вводимо електронну пошту та пароль)



В сервісі http://scholar.google.com.ua/ перейти на 

вкладку «мої цитати» та ввести особисті дані

http://scholar.google.com.ua/




ПРОФІЛЬ АВТОРА В SCOPUS



Одним з ефективних шляхів підвищення 

міжнародного рейтингу університету (науковців 

ВНЗ) є розміщення наукового доробку вчених та 

молодих науковців в Інституційному репозитарію 

ВНЗ 

Практика показує, що індексування наукових робіт, 

розміщених в Інституційному репозитарії, зокрема в 

Google Shcolar, відбувається набагато швидше та 

якісніше, ніж при розміщенні їх на сайті університету



С
Т

Р
А

Т
Е

Г
І
Я

ФОРМУВАННЯ  ІНСТИТУЦІЙНОГО  

РЕПОЗИТАРІЮ  НА БАЗІ  ПРОГРАМНОГО  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ DSpace.  

ЗАПРОВАДЖЕННЯ  ВІРТУАЛЬНОЇ  ДОВІДКОВОЇ 

СЛУЖБИ

ФОРМУВАННЯ ПОТУЖНОЇ 

ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ

Збільшення рівня представництва

університетської науки у світовому

просторі

ІНФОРМАЦІЙНЕ НАПОВНЕННЯ БД  НА 

БАЗІ ПРОГРАМНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Koha

УЧАСТЬ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ





Дякую 

за увагу!


