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ВСТУП 

 

Метою викладання навчальної дисципліни аспірантам є ознайомлення з 

оцінюванням результативності наукової діяльності через дослідження 

публікаційної активності та цитованості авторів наукових праць.  

Завданням вивчення навчальної дисципліни є оволодіння глибинними 

професійними знаннями щодо підготовки наукових публікацій; набуття мовної 

компетентності, достатньої для надання наукових результатів у публікаціях, що 

входять до наукометричних баз; оволодіння універсальними навичками 

оформлення наукової публікації згідно з вимогами видань, що входять до 

наукометричних баз.  

У процесі навчання аспіранти отримують необхідні знання під час 

проведення аудиторних занять: лекційних і практичних. Практичне 

опрацювання матеріалу винесено на розгляд і обговорення під час практичних 

занять для більш детального засвоєння лекційного матеріалу. Також велике 

значення в процесі вивчення й закріплення знань має самостійна робота 

аспірантів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

– когнітивні комунікації у науці; 

– бібліографічні та реферативні бази даних з інструментами для 

відстеження цитованості статей; 

– основні завдання й функції наукометричної платформи Web of Science 

та Scopus; 

– українські видання у Scopus, українські журнали у Web of Science; 

– можливості, завдання й основні функції пошукової системи Google 

Академія; 



– наукометрічні показники: індекс Хірша, або h-індекс, індекс цитування, 

імпакт-фактор (ІФ або IF); 

уміти:  

– включати публікації у загальну систему обміну науковою інформацією;  

– визначати рейтинг наукових публікацій та їх авторів у загальній 

системі наукового знання;  

– зареєструвати профіль на платформі Web of Science, здійснювати 

пошук інформації у Web of Science;  

– користуватися аналітичним порталом SCImagoJournal & CountryRank 

(SJR) наукометричної платформи Scopus; 

– зареєструвати профіль у міжнародному реєстрі учених ORCID, 

користуватися каталогом наукових журналів відкритого доступу DOAJ 

(Directory of Open Access Journals). 



1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ПРАКТИЧНИХ РОБІТ  

 

Звіт про виконання практичних робіт (далі  звіт) має бути написаний 

студентом власноручно, розбірливим почерком, чисто й акуратно, однаковим 

чорнилом (синіми чи фіолетовими) чи пастою на аркушах білого паперу 

форматом А4 чи друкарським способом (у текстовому редакторі Microsoft 

Word) шрифтом гарнітурою Tіmes New Roman, розміром 14 пунктів, з 

інтервалом 1,5 рядки. На одній сторінці допускається не більш ніж три 

виправлення, зроблені акуратно і розбірливо (допускається застосування 

коректора). 

Звіт має містити титульну сторінку та звіти про виконання кожної 

практичної роботи. 

Звіт про кожну практичну роботу має містити: 

 назву практичної роботи; 

 тему; 

 мету; 

 хід роботи  короткий опис виконання кожного пункту роботи 

(необов’язкова складова звіту); 

 контрольні питання і відповіді на них. 

Звіт з кожного практичного заняття слід набрати в текстовому редакторі 

Microsoft Word, шрифтом гарнітурою Times New Poman, розміром 14 пунктів і 

надрукувати на аркушах форматом А4. Зразок оформлення титульної сторінки 

наведено в додатку А. 



2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема. Міжнародний реєстр учених ORCID 

Мета: навчитися формувати особистий рейтинг в Українському індексі 

наукового цитування через міжнародний реєстр учених ORCID; отримати 

можливість публікації статей у престижних міжнародних наукових виданнях 

через міжнародний реєстр учених ORCID. 

Короткі теоретичні відомості 

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) – відкритий, некомерційний 

проект, що використовується для створення та підтримки єдиного реєстру 

унікальних ідентифікаторів дослідників, прозорого способу подання науково-

дослідної діяльності та вільного доступу до цих ідентифікаторів. 

Основна мета створення ORCID – розв’язання проблеми ідентифікації 

вчених з однаковими іменами та прізвищами. 

Обліковий запис ORCID передбачає в себе інформацію про ім’я вченого, 

його електронну адресу, назву організації та інформацію про його дослідну 

діяльність. 

Переваги ORCID: 

–  швидка і проста реєстрація; 

–  розв’язання проблеми ідентифікації дослідника; 

– можливість пов’язувати різні ідентифікатори автора (ORCID дозволяє 

прив’язати Author ID Scopus і ResearcherID Web of Science та ін.) 

Науковець повинен мати лише ОДИН унікальний номер ORCID-

ідентифікатор. 

ORCID ID – це URL. Тому він відображається як звичайна електронна 

адреса http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx. ORCID ID являє собою номер із 

16 цифр, узгоджений зі стандартом ISO 27729:2012 «Міжнародний 

ідентифікатор стандартних найменувань (ISNI)». Окрім цифр від 0 до 9 

ідентифікатор може містити велику літеру X, що означає число 10. 



Приклади ID-ідентифікаторів ORCID: 

– http://orcid.org/0000-0003-0539-6836; 

– http://orcid.org/0000-0002-1694-233X. 

ORCID ID рекомендовано використовувати у вигляді традиційного 

гіперпосилання http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx. Проте на практиці часто 

використовують і його скорочену форму подання: «ORCID: 0000-0003- 0539-

6836». 

Порядок виконання роботи 

1. Реєстрація в міжнародному реєстрі учених ORCID. 

Зайдіть на сайт ORCID: http://orcid.org/ (рис. 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Головна сторінка міжнародного реєстру вчених ORCID 

 

Виберіть зручну для вас мову інтерфейсу. Панель вибору мови 

знаходиться у правому верхньому кутку екрана. 

Натисніть на вкладку «Реєстрація», яка розташована у верхній частині 

екрана. Потім виберіть вкладку «Для наукових працівників». Після того 

http://orcid.org/


натисніть віртуальну клавішу «Зареєструватися і отримати ORCID ID». 

У реєстраційній формі (рис. 1.2) заповніть відповідні поля: прізвище, 

електронна адреса, пароль. Ім’я та прізвище наводять латиницею. 

У формі, що відкриється, заповніть усі необхідні поля, погодьтеся (після 

ознайомлення) з умовами використання та продовжіть процедуру. 

 

 

Рисунок 1.2 – Вікно реєстрації та отримання ORCID ID 

 

Під час реєстрації задля дотримання політики корпоративної 

афілійованості рекомендується вказувати електронну пошту в домені 

університету – tneu.edu.ue. 

Одразу після цього встановіть один з трьох рівнів приватності за 

замовчуванням для нових публікацій: загальнодоступний, обмежений або 

особистий. 

Вирішіть, чи хочете ви отримувати повідомлення на електронну адресу 

про зміни у власному обліковому записі ORCID і/або про новини та події 

ORCID. 

 



 

 

Рисунок 1.3 – Установлення одного з рівнів приватності для нових 

публікацій 

 

Зазвичай після цього ви одразу ж потрапите на сторінку свого облікового 

запису. Система може запросити вас підтвердити чи спростувати 

приналежність до облікового запису ORCID з таким же ім’ям і прізвищем 

(рис. 1.4). 

Якщо ви раніше реєстрували ORCID ID, то натисніть на відповідний 

запис. Якщо ж не реєструвались і ця інформація не про вас, – натискаєте на 

«None of these are me». 

 

 

Рисунок 1.4 – Вікно визначення декількох сторінок під вашим ім’ям 

 



Якщо ви хочете видалити з реєстру власний дублетний обліковий запис 

ORCID, зв’яжіться зі службою підтримки – http://orcid.org/help/contact-us. 

Після цього перевірте свою поштову скриньку – ви отримаєте на вказану 

вами під час реєстрації електронну адресу листа від сервісної служби ORCID. 

Натиснувши на посилання для підтвердження реєстрації, ви вперше 

потрапите на сторінку свого профілю в ORCID (рис. 1.5). 

Ваш номер ORCID ID у вигляді URL знаходиться у лівій верхній частині 

сторінки. Він складається з 16 цифр і виглядає, наприклад, так: ORCID ID: 

orcid.org/0000-0003-0539-6836. 

 

 

Рисунок 1.5 – Сторінка особистого кабінету науковця в міжнародному 

реєстрі вчених ORCID 

 

2. Робота з авторським профілем в ORCID. 

У верхній частині екрана виберіть «Настройка облікового запису». Тут 

ви можете змінювати параметри настройки свого профілю. 

Натиснувши на вкладку «Мій запис ORCID», ви можете додавати два 

http://orcid.org/help/contact-us


види інформації до власного облікового запису: 

– персональні дані (Біографія, Освіта, Робота, Фінансування); 

– список публікацій (Робота). 

Обов’язково коректно вказуйте в полі «Робота» назву університету, як це 

зазначено на вашому офіційному сайті університету (рис. 1.5). 

Для однозначної ідентифікації вас у науковому кіберпросторі вкажіть в 

ORCID-профілі усі можливі й відомі вам варіанти транслітерації прізвища 

різними мовами, натиснувши на «Олівець» у полі «Також відомий як» 

(рис. 1.6). 

 

 

Рисунок 1.6 – Вікно роботи з персональними даними в ORCID 

 

У полі «Веб-сайти» надайте посилання на свій профіль у Google Scholar, 

LinkedIn, Mendelay etc., Researchgate та інші ресурси (рис. 1.6). 

Натисніть на «Олівець» біля опції «Веб-сайти», і перед вами відкриється 

вікно. Натисніть на «+», щоб додати ще сайти. Заповніть необхідні поля, 

укажіть назву сайту та його URL (посилання на нього). 

Після цього визначте рівень конфіденційності відповідних ресурсів 



способом установлення відповідних міток. Не забудьте після цього зберегти усі 

внесені зміни. 

Поряд з більшістю полів у обліковому записі ORCID ви побачите 

селектор конфіденційності, що дозволяє встановити категорії тих, хто зможе 

бачити введену інформацію: «усі», «довірені сторони» або ж «лише ви». 

3. Додавання публікації з інших баз даних у свій ORCID-профіль. 

Для того, щоб об’єднати свій обліковий запис ORCID з іншими базами 

даних, необхідно: 

– на сторінці з особистими даними вибрати розділ «Роботи», перейти у 

підрозділ «Додати роботи»; 

– натиснути «Знайти і зв’язати». Після цього відкриється вікно для 

імпорту робіт з різних джерел і ресурсів (рис. 1.7). 

 

Рисунок 1.7 – Вікно імпорту статей  з інших БД в ORCID 

4. Додавання публікації в ORCID у ручному режимі. 



Щоб додати роботу в ручному режимі, необхідно в особистому ORCID-

профілі натиснути на кнопку «Зв’язати вручну» (рис. 1.8). 

Додаючи роботи в ручному режимі та заповнюючи відповідні поля, не 

забудьте вказати посилання на повний текст публікації та після заповнення 

анкети натиснути на віртуальну клавішу «Додати в список». 

 

 

Рисунок 1.8 – Вікно додавання статей в ORCID 

 

Завдання для самостійного виконання 

1. Створіть свій унікальний номер науковця – ORCID. 

2. Заповніть інформацію про своє місце роботи та наукові інтереси. 

3. Додайте різними способами свої наукові публікації. 

Контрольні питання 

1. Опишіть особливості міжнародного реєстру учених ORCID. 

2. Що таке ID ORCID і чи потрібний він науковцю? 

3. Які проблеми розв’язує ORCID-ідентифікатор? 

4. Які можливості надає ORCID-ідентифікатор для різних категорій 

користувачів? 

5. Де і для чого потрібно вказувати ORCID ID? 

6. Як та які особливості існують для додавання статей різними способами 

в ORCID? 

Література: [7, 9]. 

 

 



Практична робота № 2 

Тема. Наукометрична платформа Web of Science 

Мета: вивчення характеристик, можливостей і завдань наукометричної 

платформи. Навчитися реєструвати профіль, виконувати пошук українських і 

закордонних статей та журналів. 

Короткі теоретичні відомості 

Наукометрична база даних – бібліографічна і реферативна база даних, 

інструмент для відстеження цитованості наукових публікацій; пошукова 

система, яка формує статистику, що характеризує стан і динаміку показників 

затребуваності, активності та індексів впливу діяльності вчених і дослідних 

організацій. 

Web of Science (WoS) – це реферативна наукометрична база даних 

наукових публікацій проекту Web of Knowledge компанії Thomson Reuters. WoS 

пропонує доступ до 12 000 назв найбільш авторитетних академічних журналів, 

а також збірників наукових праць і комплектів первинних наукових даних. 

Наукометричний апарат платформи забезпечує відстеження показників 

цитованості публікацій з ретроспективою до 1900 р. Одним із ключових 

концептів наукометричного апарату платформи є імпакт-фактор (індекс 

впливовості) наукового видання. 

Можливості Web of Science: 

– масив наукової інформації з 1898 року;  

– можливість пошуку й аналізу;  

– збереження у форматі, зручному для подальшого опрацювання;  

– точне наукометричне оцінювання. 

Порядок виконання роботи 

1. Перегляд наукових видань, що входять до НМБД Web of Science: 

– Перейти на офіційний сайт Thomson Reuters (рис. 2.1), на 

сторінку «MASTER JOURNAL LIST» (рис. 2.2) (http://ip-

science.thomsonreuters.com/mjl/#journal_lists) (рис. 2.1). 



 

Рисунок 2.1 – Офіційний сайт Thomson Reuters 

 

 

Рисунок 2.2 – Сторінка «MASTER JOURNAL LIST» 

 

– У бічній панелі сайту вибрати журнали за тематичним напрямом: 

– Arts and Humanities Citation Index Source Publication (гуманітарні 

науки); 

– Science Citation Index Expanded Source Publication (природничі  

науки); 



– Social Science Citation Index Source Publication (соціальні науки). 

– Для визначення необхідного параметру, наприклад країни, натиснути 

Ctrl+F та зазначити у формі для пошуку «Ukraine». 

2. Доступ до сторінки Web of Science. 

Якщо установа, де ви працюєте, має доступ до сайту Web of Science, то ви 

можете перейти за посиланням  webofscience.com (рис. 2.3) та мати більш 

розширені можливості роботи в ньому. Якщо ні – то сторінка виглядатиме так 

(рис. 2.4).  

На сторінці сайту Web of Science Ви маєте можливість створити власний 

кабінет за стандартною процедурою або виконати вхід у вже наявний профіль 

(рис. 2.5).  

Результат пошуку публікацій за ключовими словами подано на рис. 2.6. 

 

 

Рисунок 2.3 – Сторінка сайту Web of Science  

з розширеними можливостями 

 



 

 

Рисунок 2.4 – Сторінка сайту Web of Science  

з обмеженими можливостями 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Вхід в особистий кабінет Web of Science 



 

 
Рисунок 2.6 – Пошук публікацій за ключовими словами 

 
Окрім того, існують такі можливості роботи із сайтом Web of Science: 

– знайти повний текст статті; 

– отримання автоматичних повідомлень; 

– збереження результатів пошуку статей чи авторів; 

– порівняння версій EndNote; 

– створення власного зручного каталогу; 

– керування спільним доступом; 

– просте оформлення статті; 

– додавання, зміна та видалення понять у статті; 

– вибрати формат видання; 

– пошук видання за певною тематикою та порівняння їх імпакт-факторів 

з подальшим вибором для опублікування; 

– збереження видань певної вибірки; 

– підбір видання EndNote Match; 

– отримання автоматичних звітів за певною інформацією у графічному 

вигляді; 

– вибір актуальних тем для рефератів, семінарських занять; 

– спільна робота груп в EndNote; 



– оформлення курсових робіт; 

– допомога у створенні профілю установи. 

Завдання для самостійного виконання 

1. Виконайте вхід на сайт наукометричної БД Web of Science. 

2. Перегляньте основні завдання й функції наукометричної платформи. 

3. Виконайте пошук інформації у наукометричній платформі (українських 

та іноземних статей, журналів). 

4. Виконайте реєстрацію свого профілю. 

Контрольні питання 

1. Політика відбору журналів для опрацювання в комерційних 

бібліометричних системах Web of Science. 

2. Як здійснити пошук та аналіз інформації у Web of Science Core 

Collection? 

3. Які основні помилки, що можуть призвести до відсутності результатів 

пошуку? Навіщо потрібен пошук за автором? 

4. Переваги Web of Science? 

Література: [3, 14, 26]. 

 

Практична робота № 3 

Тема. Міжнародний реєстр учених ResearcherID 

Мета: створити власний профіль у міжнародному реєстрі учених 

Researcher ID, навчитися працювати з власним профілем у ResearcherID. 

Короткі теоретичні відомості 

ResearcherID – система ідентифікації авторів, створена компанією 

Thomson Reuters для використання разом з базою наукової літератури Web of 

Science. Реєстрація в ResearcherID доступна всім з будь-яких комп’ютерів і не 

вимагає підписки на Web of Science або наявності публікацій, проіндексованих 

у цій базі. 

ResearcherID дозволяє: 

– створювати профіль ученого; 



– формувати список власних публікацій; 

– здійснювати пошук учених або груп авторів за дослідженнями, які для 

вас цікаві; 

– створювати запрошення до співпраці; 

– переглядати бібліометричні метрики; 

– асоціювати свій профіль з ORCID. 

Порядок виконання роботи 

1. Реєстрація в ResearcherID. 

Розпочати процедуру реєстрації в ResearcherID можна за посиланням 

https://www.researcherid.com/SelfRegistration.action. 

Початковий етап реєстрації передбачає заповнення таких полів (рис. 3.1): 

– First Name (Ім’я); 

– Last Name (Прізвище); 

– E-mail (електронна пошта в домені tneu.edu.ua); 

– How did you hear about us (Як ви дізналися про нас?). 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Реєстрація на сайті ResearcherID 

 

Під час реєстрації, задля дотримання політики корпоративної 

афілійованості, рекомендується вказувати електронну пошту в домені 



університету. 

Після заповнення цих полів висилається запрошення на вказаний e-mail з 

посиланням на головну реєстраційну форму. 

Після реєстрації ви отримаєте унікальний ResearcherID. Зберігайте ваш 

номер Researcher ID. Після цього ви можете здійснити перехід у ваш профіль. 

2. Робота з профілем ResearcherID. 

Домашня сторінка ResearcherID має такі функціональні можливості (ліва 

верхня частина екрана): 

– My Research Profile (Мій дослідний профіль); 

– Manage My Profile (Керування профілем); 

– Proxy Institution (Надання довіреності); 

– Refer a Colleague (Пропозиція до співпраці); 

– Create a Badge (Створення дослідного логотипу); 

– Logout (Вихід). 

 

 

Рисунок 3.2 – Особистий кабінет у ResearcherID 

 

Навігаційна панель (верхня горизонтальна) має такі функціональні 

можливості: 

– Home (Домашня сторінка); 

– Refer a colleague (Пропозиція до співпраці); 

– Logout (Вихід); 

– Search (Пошук); 



– Interactive Map (Інтерактивна карта); 

– EndNote (Посилання на EndNote). 

3. Створення списку публікацій у ResearcherID. 

Дослідницький профіль ученого (Вкладка «My Research Profile») містить 

інформацію про профілі дослідника й дозволяє створити список власних 

публікацій додаванням інформації з ORCID (рис. 3.3). 

Натиснувши віртуальну клавішу «Gо», розпочинаємо процедуру передачі 

інформації з ORCIR-профілю. 

У такому разі необхідно дозволити доступ до Вашого ORCID-профілю. 

Далі необхідно позначити, установивши відповідні прапорці, потрібні 

публікації та додати їх («Add») до профілю в ResearcherID. 

Натиснувши на віртуальні клавіші «Exchange Profile Data Between 

Researcher ID and ORCID» і «Send My Publications to: ORCID», ви отримаєте 

можливість надіслати свої публікації в ORCID або запустити процедуру обміну 

даними між профілями ResearcherID і ORCID відповідно. 

Після повернення у свій профіль у ResearcherID ви маєте можливість 

ознайомитися зі своїм списком імпортованих з ORCID публікацій. 
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3.3 – Вкладка «My Research Profile» 

 



4. Візуалізація поточних результатів наукометричної присутності у 

Web of Science 

Авторський профіль у ResearcherID дає доступну і зручну можливість 

візуального ознайомлення зі статистикою цитування вченого за роками згідно з 

даними Web of Science ™Core Collection. Для цього потрібно, перебуваючи у 

власному профілі, натиснути «Citation Metrics» (рис. 3.4). 

Основний індикатор цитованості праць (індекс Хірша) кожна 

наукометрична база обчислює самостійно, а тому методично один і той же 

показник для Scopus, Google Академії, Web of Science чи іншої бази кількісно 

між собою відрізняються. Саме тому, коли ви надаєте такі показники, завжди 

вказуйте, за якою базою вони обчислені. 

 

 

 

Рисунок 3.4 – «Citation Metrics» для визначеності цитування вченого 

 

Після завершення роботи з настроювання та наповнення профілів в  

ORCID і ResearcherID ви отримуєте ефективний і зручний інструмент 

моніторингу власної публікаційної активності, динаміки цитувань та засіб 

візуалізації згаданих процесів. Ваш ORCID-профіль – ваше наукове ONLINE-

CV (Curriculum Vitae), за допомогою якого ви можете визначити етапи вашого 

навчання і кар’єрного росту, указати наукові досягнення та особисті якості, 



дослідницькі преференції тощо. Така система наукометричної присутності 

робить вас більш публічним, доступним і ближчим для потенційних колег, 

працедавців чи рецензентів. Дбайте про чистоту власних профілів та їхню 

актуальність. 

Завдання для самостійного виконання 

1.  Пройдіть реєстрацію в ResearcherID. 

2. Перевірте увесь можливий функціонал з профіля в ResearcherID. 

3. Створіть список публікацій у ResearcherID. 

4. Проведіть візуалізацію поточних результатів наукометричної 

присутності у Web of Science, а саме, перевірте цитованість ваших статей. 

Контрольні питання 

1. Що таке ResearcherID та які можливості він відкриває? 

2. Який порядок реєстрації в ResearcherID? 

3. Як створити список публікацій у ResearcherID? 

Література: [3, 14, 26]. 

 

Практична робота № 4 

Тема. Наукометрична платформа Scopus 

Мета: вивчення характеристик, можливостей і завдань наукометричної 

платформи; набуття навичок реєструвати профіль, виконувати пошук 

українських і закордонних статей та журналів. 

Короткі теоретичні відомості 

Scopus – найбільша у світі єдина реферативна база даних і наукометрична 

платформа, що була створена 2004 р. видавничою корпорацією Elsevier. 

Містить понад 50 млн записів (близько 2 млн додається щорічно).  У базі даних 

проіндексовано 20 500 назв наукових видань, 5 000 видавництв, 340 книжкових 

серій і 4,9 млн праць конференцій. Хронологічне охоплення статей  – з 1823 р., 

хронологічне охоплення наукометричного апарату – з 1996 р. База даних 

доступна за умов підписки через веб-інтерфейс. 

 



Порядок виконання роботи 

1. Перегляд наукових видань, що входять до НМБД Scopus: 

1. Перейти на офіційний сайт Elsevier у розділ «Content» 

(https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content) і натиснути «Journal title list» 

(рис. 4.1). 

2. Після цього на ваш комп’ютер буде завантажено файл «title_list»  у 

форматі *.xls (Excel) (рис. 4.2). 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Офіційний сайт Elsevier 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Файл «title_list»  у форматі *.xls (Excel) 



 

3. Відкрити файл, знайти стовпчик «Publishers country» та поставити 

позначку навпроти назви потрібної країни, наприклад «Ukraine». 

4. За необхідності для вибору наявного видання поставити позначку в 

стовпчику «Active or  Inactive». 

2. Пошук документів у БД Scopus. 

Пошук серед документів (рис. 4.3). Ця сторінка є головним вікном 

пошуку. Щоб розпочати пошук, уведіть пошуковий запит у полі «Пошук» 

(Search). 

Пошук за автором. Виберіть вкладку «Автори» (Authors) для пошуку 

статей певного автора за його ім’ям або номером ORCID.  

Пошук за організацією. Виберіть вкладку «Організації» (Affiliations) для 

пошуку статей за певною організацією.  

Вибір полів пошуку. Виберіть поля, у яких потрібно здійснювати пошук 

за вашим запитом.  

Додавання рядка пошуку. Для пошуку за декількома полями натисніть 

кнопку «Додати рядок пошуку».  

Логічні оператори. Виберіть AND, OR, AND NOT для об’єднання 

пошукових термінів.  

Обмеження, що настроюється. Контролюйте пошук, обмежуючи його за 

датою випуску видання, нещодавно доданими документами, типами документів 

або темами.  

Історія пошуку. У нижньому полі відображено історію пошуку. Історія 

очищується після завершення кожної сесії.  

Настройка оповіщень. Виберіть «Настройки оповіщення», щоб 

отримувати повідомлення електронною поштою, або «Настройки канала», щоб 

отримувати оновлення через RSS. Вам також доступні функції збереження, 

зміни та видалення результатів пошуку.  

Джерела. Переглядайте алфавітний перелік усіх журналів, книжкових 

колекцій, професійних видань і матеріалів конференцій, що є доступні в Scopus, 



а також показники CiteScore, SJR і SNIP.  

Установити оповіщення. Перехід до розділу встановлення оповіщень про 

нову статтю, цитування документа або цитування автора (для настройки 

необхідно авторизуватися).  

Допомога і навчальні матеріали. На цій сторінці можна знайти матеріали, 

які містять інформацію щодо функцій Scopus, і ознайомитися з навчальними 

матеріалами. Ви можете також скористатися живим чатом для консультації зі 

службою підтримки.  

Реєстрація. Зареєструйтеся, щоб скористатися можливостями 

персоналізації під час роботи зі Scopus.  

Порівняння джерел. Ви можете порівняти метрики продуктивності й 

цитованості відповідних джерел. 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Пошук документів у БД Scopus 

 

4. Сортування та уточнення результатів пошуку (рис. 4.4). 

Настроїти оповіщення. Сповіщає вас електронною поштою або через RSS 

про появу нової статті, що задовольняє вашим параметрам пошуку (для 



настроювання необхідно авторизуватися).  

Аналіз результатів. Натисніть, щоб побачити аналіз ваших пошукових 

результатів за різними критеріями, у тому числі кількість, рік, джерела, авторів, 

приналежність до організації тощо.  

Кількість пошукових результатів. Відображує кількість знайдених 

документів.  

Пошук у результатах. Додавайте параметри пошуку, уводячи їх у цьому 

полі.  

Уточнення результатів. За допомогою панелі «Уточнити результати» 

(Refine results) можна обмежувати результати пошуку певними категоріями 

документів. Наприклад, ви можете обмежитися конкретним автором або роком 

публікації. Також можна виключати результати за будь-якими критеріями. 

Обробка результатів. Експорт. Експортуйте бібліографічну інформацію за 

допомогою менеджерів посилань Mendeley і RefWorks або у форматі RIS, CSV, 

BibTex чи Text. Якщо ви є користувачем RefWorks, то можете прив’язати ваш 

RefWorks ID/PW. Для цього натисніть на іконку-гамбургер на панелі навігації, 

перейдіть до опції. Доступ до особистого профілю – Налаштування експорту 

та управління пристатейними посиланнями.  

Завантаження. Завантажуйте пакет PDF-файлів та автоматично надавайте 

їм імена за певними правилами. Назви можуть являти собою комбінацію імені 

автора, року видання, назви статті, журналу тощо. За один раз можна 

завантажити щонайбільше 50 файлів за умови наявності PDF-файлів для 

зазначених документів. Підтримується у браузерах Firefox або IE 9,10,11. 

Огляд цитування. Аналізуйте документи, що цитують вибрані статті.  

Перегляд документів з цитуваннями. Переглядайте усі документи, що 

цитують вибрані вами статті.  

Додатково: див. пункт 10.  

Відображення сторінки документа. Натисніть на назву статті, щоб 

побачити сторінку з детальним описом-анотацією та переліком посилань. З 

наведенням курсору на результати пошуку ви можете скористатися такими 



посиланнями: перегляд тексту документа на сайті видавця, показати анотацію, 

пов’язані документи. 

Сторінка автора. Кликніть ім’я автора, щоб переглянути його профіль. 

Сторінка джерела публікації. Натисніть на назву джерела документа для 

перегляду його детального опису, у тому числі журнальні метрики Scopus.  

Додатково Перегляд посилань. Відображає усі документи, на які є 

посилання у вибраній статті.  

Створити бібліографію. Створюйте бібліографію згідно зі стандартами 

оформлення переліків посилань.  

Електронна пошта. Відправляйте статті електронною поштою.  

Друк. Можливість відображати статті у форматі, зручному для друку. 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Сортування та уточнення результатів пошуку 

 

5. Огляд цитувань. 

Кількість документів, що цитуються (рис. 4.5). Показує кількість 

цитувань документів за роками. Ви можете переглядати, роздруковувати та 

експортувати перелік цитованих документів.  

Загальна кількість цитувань. Кількість цитувань кожної статті за рік. 



 

Рисунок 4.5 – Огляд цитування 

 

Профіль автора з аналізом цитування (рис. 4.6). Ім’я автора, 

приналежність до організації, назва документа, країна, кількість документів, 

бібліометричні показники, галузі знань публікацій.  

 

 

Рисунок 4.6 – Детальна інформація про автора 

 

Перегляд даних щодо цитування. Можна проводити аналіз цитувань, 

натиснувши на Переглянути огляд цитування (View citation overview). Ви 

побачите таблицю, що відображує кількість цитат на рік для кожної статті. Цей 

універсальний інструмент дозволяє відстежити зміни цитованості певної статті.  



h-індекс. Ця метрика відображає кількість статей автора (h), що були 

процитовані щонайменше h раз з моменту їх публікації. 

Завдання для самостійного виконання 

1. Виконайте вхід на сайт наукометричної БД Scopus. 

2. Перегляньте основні завдання й функції наукометричної платформи. 

3. Виконайте пошук інформації у наукометричній платформі (українських 

та іноземних статей, журналів). 

4. Виконайте реєстрацію свого профілю. 

Контрольні питання 

1. Різниця між бібліометричними БД і наукометричними системами. 

2. Комерційні наукометричні системи. Некомерційні наукометричні 

системи. Світові наукометричні системи.  

3. Політика відбору журналів для опрацювання в комерційних 

бібліометричних системах Scopus. 

4. Бібліометричний портрет науковця, бібліометричний профіль установи 

та підрозділу установи.  

5. Картина науки на підставі бібліометричних профілів учених і установ. 

Література: [2, 5, 11, 14, 24]. 

 

Практична робота № 5 

Тема. Пошукова та наукометрична база системи Google Академія 

(Google Scholar) 

Мета: вивчення основних завдань і функцій пошукової системи, 

бібліометричних показників, виконання пошуку за автором у системі, 

реєстрації профіля, пошуку та додавання статей у профіль автора.  

 

Короткі теоретичні відомості 

Google Scholar є вільно доступною пошуковою системою, яка індексує 

повний текст наукових публікацій усіх форматів і навчальних дисциплін; 

включає статті, що опубліковані в журналах. Зберігаються в репозиторіях або 



знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих учених. 

Порядок виконання роботи 

1. Реєстрація в сервісі Google Scholar. 

Адреса для входу до системи Google Академія: 

https://scholar.google.com.ua. Для початку реєстрації необхідно натиснути 

«Увійти» (рис. 5.1). Наступним кроком необхідно авторизуватися за допомогою 

наявного профілю Google або створити новий. 

 

 

Рисунок 5.1 – Вхід до системи Google Академія 

 

На першому етапі реєстрації вводиться (рис. 5.2): 

1. Ім’я – прізвище та ім’я, можна також указати по-батькові. 

2. Місце роботи – назва вашої наукової установи. 

3. Електронна пошта для підтвердження – електронна пошта вашої 

установи. 

4. Галузь інтересів – зазначити через кому (до 5). 

5. Головна сторінка – URL-адреса сторінки в соціальних або інших 

мережах (необов’язково). 

Після заповнення полів натиснути «Далі». 

 



 

Рисунок 5.2 – Перший етап реєстрації в Google Академії 

 

На другому етапі реєстрації відбувається пошук статей за Ім’ям автора та 

їх групування. Щоб переглянути та вибрати необхідні згруповані статті, 

потрібно натиснути «Переглянути всі статті» або «Додати всі статті» для 

додавання групи праць повністю. Після додавання статей натиснути «Далі» 

(рис. 5.3). 

На третьому етапі вибирається настройка оновлення профілю. Профіль 

може оновлюватись автоматично з подальшим редагуванням або можна 

вибрати оновлення вручну і додавати статті завдяки пошуку, як на другому 

етапі реєстрації. Після чого натиснути «Перейти в мій профіль». 

2. Робота із сервісом Google Scholar. 

На цьому етапі можна додавати власну фотографію (150x150), змінювати 

або редагувати особисті дані, афіліацію, сферу наукових інтересів, підтвердити 

свій профіль у домені університету, здійснювати додатковий пошук для 

додавання статей (у різних варіантах написання, різними мовами).  

Для зміни фотографії необхідно натиснути «Змінити світлину» (рис. 5.4). 

Для настройки профілю, тобто зміни даних, що вводились на першому етапі 



реєстрації, необхідно натиснути «Змінити» навпроти Імені. 

 

 

Рисунок 5.3 – Другий етап реєстрації у Google Академії 

 

 

Рисунок 5.4 – Профіль у Google Академії 

Для додавання нових документів у свій профіль використовуємо кнопку 

«Додати». Є можливість ручного додавання наукових праць до свого профілю 

або автоматичного. Для автоматичного додавання науковцю необхідно ввести 

ключові слова в рядку пошуку (рис. 5.5) і вибрати необхідну роботу з переліку 



наведених після пошуку (рис. 5.6). 

 

 

Рисунок 5.5 – Автоматичний пошук у Google Академії 

 

 

Рисунок 5.6 – Автоматичний пошук у Google Академі 

 

Завдання для самостійного виконання 

1. Виконайте реєстрацію свого профілю. 

2. Виконайте вхід на сайт наукометричної БД Google Академія. 

3. Перегляньте основні завдання й функції наукометричної платформи. 



4. Виконайте пошук інформації в наукометричній платформі (українських 

та іноземних статей, журналів). 

Контрольні питання 

1. Позитивні риси бібліометричної платформи Google Scholar.  

2. Функціональні можливості систем Google Scholar. 

3. Які етапи необхідно виконати для реєстрації в Google Scholar? 

Література: [14, 25]. 

 

Практична робота № 6 

Тема. Наукометрична база даних Index Copernicus (IC) 

Мета: перегляд он-лайн наукометричної бази даних (Польщі); вивчення 

інструментів оцінювання продуктивності та основних можливостей бази даних 

Index Copernicus для наукової співпраці; реєстрація профілю. 

Короткі теоретичні відомості 

Index Copernicus (IC) − онлайнова наукометрична база даних із внесеної 

користувачем інформації, у тому числі наукових установ, друкованих видань і 

проектів. База даних знаходиться в Index Copernicus International. Базу даних 

названо на честь Миколи Коперника. 

Index Copernicus (IC) – міжнародна наукометрична база даних (Польща). 

Це платформа з індексування, ранжування та реферування журналів, наукової 

співпраці та виконання спільних наукових проектів. 

Index Copernicus складає власний імпакт-фактор: щорічно здійснює 

детальну експертизу журналів, що входять до цієї бази даних. Надає лише 

метадані статей журналу (назва, анотація, автори, ключові слова, список 

літератури), іноді видавництво може публікувати посилання на повні тексти 

статей свого журналу.  

Index Copernicus Value акумулюється оціночними параметрами, такими 

як: імпакт-фактор; кількість цитувань в інших базах даних; якість статей; склад 

редакції; кількість сторінок; мова публікації; екологічність видання та ін. 



Index Copernicus є найбільш популярною серед українських учених, 

видавництв і наукових установ. 

ICI Scientists (Індексація вчених) 

ICI Scientists – глобальний портал для наукового співробітництва вчених 

усього світу. 

Тут науковці різних країн і галузей науки мають можливість надати свої 

результати роботи, у тому числі публікації, іншим користувачам, а також 

налагодити співпрацю з партнерами в суміжних галузях. Вони можуть подати 

заявку на участь у дослідних проектах або організувати наукове 

співробітництво. Для кожного профілю система автоматично генерує список 

інформації про потенційних співробітників для проведення досліджень, нові 

публікації в певній галузі і наявні гранти, організацію зустрічей і конференцій. 

Окрім того, сервіс дозволяє знайти доступне тестування обладнання, необхідне 

для проведення досліджень. 

Тут міститься близько 300 тисяч профілів учених світу. За 15 років свого 

існування ця стала платформа наукового співробітництва виявилася 

глобальним інформаційним порталом. 

Порядок виконання роботи 

1. Перегляд онлайнової наукометричної бази даних Index Copernicus 

Головну сторінку Іndex Copernicus подано на рис. 6.1. Посилання – 

http://www.indexcopernicus.com. 

Index Copernicus містить три інструменти оцінювання продуктивності 

авторів і видавництв, за допомогою яких можна відслідкувати наукові роботи й 

публікації як учених, так і наукових установ. Для того, щоб використовувати 

продукти Index Copernicus, слід увійти в систему 

(http://www.indexcopernicus.com) і вибрати один із цих трьох інструментів 

(рис.6.1): 

http://www.indexcopernicus.com/
http://www.indexcopernicus.com/


 

Рисунок 6.1 – Головна сторінка Index Copernicus 

 

IC Journals Master List − на обліку знаходиться більш 5000 наукових 

журналів з усього світу, у тому числі 30 наукових журналів. 

IC Publishers Panel − для редакторів, які використовують панель для 

відбору, придбання, редагування статей у журналах; інструмент дозволяє 

ведення сайту журналу для управління базою статей, авторів, рецензентів і 

підписантів. 

IC Scientists − для дослідників з різних країн, які надають своє порт-

фоліо з можливістю поділитися своїми дослідженнями й оцінити досягнення 

інших учених, а також подати заявку на участь у науково-дослідному проекті. 

Індивідуальний профіль автора показує науковий потенціал автора, а також 

гарантує відслідковування актуальної наукової інформації, допомагає в пошуку 

іноземних співавторів у дослідженнях. 

ICI Science Evaluation − для наукових установ, науково-дослідних 

інститутів, університетів та інших організацій, які здійснюють науково-

дослідну роботу. Система дозволяє архівувати та багатомірно аналізувати 

досягнення учених від імені установи, забезпечує доступ до зовнішніх баз 

даних і додаткових інструментів для наукового співробітництва. 



На сайті Index Copernicus міститься така інформація: 

1) анотації розміщених тут наукових публікацій; 

2) індексування журналів (наукових публікацій); 

3) ранжування журналів; 

4) реферування журналів; 

5) налагодження наукового співробітництва та укладання спільних 

наукових проектів. 
2. Реєстрація науковця в наукометричній базі даних Index Copernicus. 

Для реєстрації науковця в наукометричній базі даних Index Copernicus 

необхідно виконати наступні кроки: 

Крок 1. Зареєструватися в Scientist ICI (рис. 6.2).  

 

 

Рисунок 6.2 – Реєстрація на платформі Scientist ICI 

Крок 2. Заповнити свій профіль (рис. 6.3). 

 



 

Рисунок 6.3 – Внесення персональних даних під час реєстрації 

в Scientist ICI 

 

Крок 3. Інструкцію буде надіслано електронним листом протягом 48 днів. 

Згодом, отримавши електронного листа, уточнюємо персональні дані й 

завершуємо реєстрацію. 

Можливості для науковців (учених) такі. IC пропонує персональний 

доступ до найактуальніших публікацій і досліджень. Кожен науковець визначає 

обсяг інформації, яку він хоче розмістити на сайті. Вибрана інформація 

надходить безпосередньо на свій власний браузер, заощаджуючи час і зусилля. 

Завдання для самостійного виконання 

1. Виконайте вхід на сайт наукометричної БД Index Copernicus. 

2. Перегляньте основні завдання й функції наукометричної платформи. 

3. Виконайте пошук інформації у наукометричній платформі (українських 

та іноземних статей, журналів). 

4. Виконайте реєстрацію свого профілю. 

Контрольні питання 

1. Що являє собою онлайнова наукометрична база даних Index 

Copernicus? 



2. Як виконати реєстрацію в Index Copernicus? 

3. Який функціонал доступний вашому профілю в Index Copernicus? 

4. Які галузі знань охоплюють БД Index Copernicus? 

Література: [1, 6]. 

 

Практична робота № 7 

Тема. Наукометрична база даних РІНЦ 

Мета: вивчення основних завдань і функцій, аналітичного 

інструментарію Science Index, отримання даних про публікації та цитованості 

статей на підставі бази даних РІНЦ. Реєстрація профілю. 

Короткі теоретичні відомості 

РІНЦ – Російський індекс наукового цитування. 

Наукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU – російський 

інформаційний портал у галузі науки, технології, медицини і освіти; містить 

реферати і повні тексти понад 18 млн наукових статей і публікацій; надає 

доступ до електронних версій понад 3 200 російських, 812 українських 

наукових журналів, у тому числі понад 2 000 журналів у відкритому доступі. 

Реєстрація користувача в Науковій електронній бібліотеці є необхідною 

умовою для отримання доступу до повних текстів публікацій незалежно від 

того, знаходяться вони у відкритому доступі чи поширюються за передплатою. 

Зареєстровані користувачі також отримують можливість створювати 

персональні добірки журналів, статей, зберігати історію пошукових запитів, 

настроювати панель навігатора і т. д.  

На платформі eLIBRARY.RU розташована система Російського індексу 

наукового цитування (РІНЦ). 

Наукометричний апарат містить інструментарій для визначення імпакт-

факторів журналів (дво- і п’ятирічним) за версією РІНЦ, коефіцієнта 

самоцитування (додатково розраховує імпакт-фактор без самоцитування), 

індексу Хірша, індексу цитування вченого та організації.  

На базі РИНЦ розроблено аналітичний продукт – Science Index, який дає 



змогу проводити комплексне аналітичне й статистичне дослідження 

публікаційної активності вчених, наукових організацій та їхніх підрозділів.  

Для роботи з авторським профілем у системі Science index також 

необхідно спочатку зареєструватися, але вже як учасник. Реєстрація учасника в 

Science index об’єднана з реєстрацією користувача на порталі Наукової 

електронної бібліотеки eLIBRARY.RU – потрібно заповнити кілька додаткових 

полів.  

Основні функціональні можливості, які надаються авторам наукових 

публікацій:  

– перегляд списку своїх публікацій у РІНЦ з можливістю його аналізу та 

відбору за різними параметрами;  

– перегляд списку посилань на свої публікації з можливістю його аналізу 

та відбору за різними параметрами;  

– можливість додати знайдені в РІНЦ публікації в список своїх робіт;  

– можливість додати знайдені в РІНЦ посилання в список своїх 

цитувань;  

– можливість видалити зі списку своїх робіт або цитувань публікації або 

посилання, які помилково потрапили туди;  

– можливість ідентифікації організацій, зазначених у публікаціях автора 

як місце виконання роботи;  

– можливість глобального пошуку за списками цитованої літератури;  

– новий розділ аналізу публікаційної активності й цитованості автора з 

можливістю обчислення великої кількості бібліометричних показників, їх 

самостійного оновлення та побудови поділу публікацій і цитувань автора за 

різними параметрами;  

– отримання актуальних значень кількості цитувань публікацій не тільки 

в РИНЦ, але й у Web of Science і Scopus з можливістю переходу на список 

цитованих статей у цих базах даних за наявності передплати. 

 

 



Порядок виконання роботи 

1. Реєстрація в науковій електронній бібліотеці eLIBRARY.RU та 

отримання російського індексу наукового цитування. 

Якщо ви не реєструвалися раніше на eLIBRARY.RU, то необхідно 

заповнити реєстраційну анкету (рис. 7.1). 

Поля для заповнення: прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата народження, 

організація (університет), підрозділ організації, посада, місто проживання, 

країна, ім’я користувача, пароль, Е-mail, додатковий E-mail. 

 

 

Рисунок 7.1 – Поля для реєстрації в eLIBRARY.RU 

  

Для авторів наукових публікацій необхідно додатково зареєструватися в 

системі SCIENCE INDEX, поставивши відповідну відмітку (рис. 7.2) і 

заповнивши додаткові поля. 



 

Рисунок 7.2 – Відмітка про додаткову реєстрацію в SCIENCE INDEX 

 

Поля для заповнення (рис. 7.3): розділи рубрикатора (що відображають 

наукові інтереси), ключові слова (що відображають наукові інтереси), ВНЗ (у 

якому було отримано вищу освіту), підрозділ, рік закінчення, кваліфікація, 

спеціальність, науковий ступінь, учене звання, спеціальність, журнали (у яких 

були опубліковані результати робіт), організації (у яких автор працює або 

працював раніше), попереднє прізвище, прізвище англійською.  

Після заповнення форми потрібно натиснути кнопку «Зберегти». 

 

 

 

Рисунок 7.3 – Додаткові поля для заповнення 

 

Якщо під час перевірки вашої реєстраційної форми на сервері будуть 



виявлені помилки заповнення, вам буде видано відповідне повідомлення і 

форма повернута на доопрацювання. У такому разі виявлені помилки будуть 

перераховані на початку реєстраційної форми та виділені червоним кольором. 

Виправте їх і повторно натисніть на лінк «Зберегти зміни». Якщо помилок 

немає, вам буде видано повідомлення про успішну реєстрацію та автоматично 

відправлено листа з реєстраційними даними на вашу основну адресу 

електронної пошти. Збережіть його – цей лист допоможе вам, якщо ви забудете 

ім’я користувача і/або пароль.  

Якщо ви реєструвалися як автор у системі SCIENCE INDEX, то в цьому ж 

листі вам буде направлений код підтвердження реєстрації у вигляді посилання, 

за яким потрібно просто перейти під час отримання листа. 

Далі вхід у бібліотеку здійснюється з головної сторінки elibrary.ru (блок 

«Вхід в бібліотеку»). 

2. Реєстрація в SCIENCE INDEX. 

 

 

Рисунок 7.4 – Сторінка порталу eLIBRARY.RU 

 

Якщо ви вже зареєстровані на порталі eLIBRARY.RU і хочете 



зареєструватися як автор у системі SCIENCE INDEX, потрібно спочатку увійти 

в бібліотеку під своїм ім’ям користувача (рис. 7.4) і потім перейти на свою 

персональну картку, клацнувши мишею на імені користувача в панелі «Поточна 

сесія» (рис. 7.5).  

 

 

Рисунок 7.5 – Персональна картка користувача 

 

У реєстраційній анкеті, що відкрилася, частина полів уже буде заповнена. 

Необхідно перевірити і, за необхідності, відредагувати ці поля, потім поставити 

позначку в полі «Зареєструвати мене в системі SCIENCE INDEX»  (рис. 7.6) і в 

додатковій частині форми, що відкрилася нижче, заповнити інші поля, що 

залишилися. 

 Завдання для самостійного виконання 

1. Виконайте реєстрацію на сайті eLIBRARY.RU. 

2. Виконайте реєстрацію на сайті в SCIENCE INDEX. 

3. Перегляньте свій індекс науковця (РІНЦ). 

4. Виконайте пошук інформації у наукометричній платформі (українських 

та іноземних статей, журналів). 

 



 

Рисунок 7.6 – Реєстрація в SCIENCE INDEX 

 

Контрольні питання 

1. Що таке РІНЦ, як його отримати? 

2. Які переваги надає реєстрація користувача в Науковій електронній 

бібліотеці? 

3. Які можливості відкриває авторський профіль у системі SCIENCE 

INDEX? 

4. Які основні функціональні можливості, що надаються авторам 

наукових публікацій? 

Література: [27]. 

 

Практична робота № 8 

Тема. Наукометрічні показники 

Мета: порівняння різних наукометричних показників у різних науко- 

метричних базах даних і визначення причин їх невідповідності. 

Короткі теоретичні відомості 

Індекс цитування (SCI) – прийнятий у науковому світі показник 

«значущості» праць ученого і являє собою сумарну кількість посилань на 

публікації вченого у реферованих наукових періодичних виданнях. SCI є одним 

з найпоширеніших наукометричних показників. Наявність у науково-освітніх 

організаціях учених, які мають високий індекс цитування, указує на високу 



ефективність і результативність діяльності ЗВО в цілому. 

Імпакт-фактор (IF) – формальний чисельний показник інформаційної 

значущості наукового журналу. Показник розраховується як кількість посилань 

у конкретному році на опубліковані в журналі статті за попередні два (п’ять) 

роки. Уважається, що чим вище значення імпакт-фактору, тим вищі наукова 

цінність та авторитетність журналу. 

Індекс Хірша (h-index) – показник, запропонований 2005 р. 

американським фізиком Хорхе Хіршем з університету Сан-Дієго, Каліфорнія. 

Критерій заснований на кількості публікацій ученого і кількості цитувань цих 

публікацій і визначається так: 

h-індекс науковця дорівнює N, якщо він є автором щонайменше N статей, 

кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей була 

процитована менше, ніж  N разів.  

Якщо автор має 4 статті, які процитовані по 4 рази, його h-індекс 

складає 4. Якщо ж автор має одну статтю з 10 цитуваннями, дві – з 6 та три – з 

4, то індекс все одно дорівнює 4, оскільки з перелічених як мінімум 4 статті 

процитовано мінімум 4 рази кожна. Особливостями цього показника є 

врахування лише науково вагомих статей і відсутність обмежень часовим 

проміжком.  

Недоліки: індекс не враховує ступінь внеску кожного співавтора в 

конкретну статтю (зараховується однакова кількість цитувань для всіх 

співавторів); за високих значень індексу Хірша порівняння між авторами є 

необ’єктивним, наприклад, якщо один учений має 50 статей, які процитовано 

50 разів кожна, а в іншого, окрім зазначеного результату, є ще 35 статей із 48 

цитуваннями кожна, то прирівняти їх один до одного некоректно; для h-індексу 

має значення сфера інтересів, і за її межами порівняння науковців можна 

проводити лише умовно; під час розрахунку показника враховують 

самоцитування, що дозволяє авторові цілеспрямовано штучно підвищувати свій 

h-індекс. 

h-індекс залишається чи не єдиним показником, який розраховують у всіх 



наукометричних базах. 

Завдання для самостійного виконання 

1. Знайти в кожній наукометричній БД, у яких ви пройшли реєстрацію в 

попередніх практичних роботах, власний індекс Хірша та індекс цитування. 

2. Порівняти ці індекси та визначити причини їх неспівпадання. 

3. Вибрати перелік наукових журналів за певною галуззю знань і 

визначити їх імпакт-фактори в різних наукометричних БД. 

4. Який з журналів, що ви перевірили, має найбільшу значущість на 

світовій арені? 

Контрольні питання 

1. Розподіл учених за публікаційною активністю.  

2. Ранговий розподіл журналів за кількістю публікацій з певної теми.  

3. Індекс наукового цитування та індекс Хірша.  

4. Імпакт-фактор журналу.  

5. Відношення імпакт-фактору до наукової спільноти.  

6. На що слід звертати увагу під час вибору журналу для опублікування 

своїх статей?  

7. Які альтернативні показники оцінювання ефективності наукової 

діяльності ви знаєте? 

8. Навіщо створюють національні індекси наукового цитування?  

Література: [4, 8, 13, 17, 28]. 

 



3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік практичних робіт з навчальної дисципліни «Публікаційна 

активність і наукометричні бази даних» складається з восьми робіт, які 

спрямовані на перевірку знань студентів з теорії та практики розв’язання 

прикладних задач. 

Виконання практичних робіт та написання звітів є обов’язковим для всіх 

студентів. За вісім робіт студент може отримати 72 бали. 

За кожну практичну роботу виставляється: 

– 8 балів, якщо студент виконав практичну роботу, виконав 

індивідуальне завдання, написав звіт і захистив його, тобто правильно та 

вичерпно відповів на всі запитання. У цьому разі допускаються незначні 

неточності під час відповіді на одне з контрольних питань; 

– 5 балів, якщо студент виконав практичну роботу, написав звіт і 

захистив його, тобто правильно та вичерпно відповів на всі запитання. У 

такому разі допускаються незначні неточності під час відповіді на одне з 

контрольних питань; 

– 1 бал виставляється, якщо студент виконав практичну роботу, написав 

звіт, але не захистив його; 

– у решті випадків виставляється 0 балів. 

Розподіл балів за видами занять наведено у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

«Публікаційна активність і 

наукометричні бази даних» 

Бал

и 

Лекції 10 

Практичні роботи (9 б.×8 л. б.) 72 

Поточний контроль (9 б.×2) 18 

Усього 100 
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