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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.  

Зміст навчальної дисципліни – публікаційна активність; наукометрія; 

наукометрична платформа Web of Science, Scopus; пошукова та наукометрична 

база системи Google Академія (Google Scholar), наукометрична база даних 

РИНЦ,  IndexCopernicus (IC); наукометрічні показники; міжнародний реєстр 

учених ORCID. 

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; 



 7 

– 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). 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ  

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

пор. 

 

Т е м а 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

К-сть 

год 

(лекц.) 

К-сть 

год 

СРС 

К-сть 

год 

(лекц.) 

К-сть 

год 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 Публікаційна активність. 

Наукометрія 

2 10 – – 

2 Наукометрична платформа Web 

of Science, Scopus 

2 10 – – 

3 Пошукова та наукометрична 

база системи Google Академія 

(Google Scholar), наукометрична 

база даних РИНЦ,  

IndexCopernicus (IC) 

2 10 – – 

4 Наукометрічні показники 2 10 – – 

5 Міжнародний реєстр учених 

ORCID 

2 10 – – 

 Усього годин за семестр 10 50 – – 
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2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Публікаційна активність. Наукометрія 

1. Наукова публікаційна активність як важливий критерій оцінювання 

ефективності наукової роботи.  

2. Когнітивні комунікації в науці.  

3. Наукометрія та її завдання.  

4. Бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для 

відстеження цитованості статей.  

5. Рейтинги. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке наукометрія, вебометрія й інфометрія?  

2. Різниця між підходами до наукометрії Г. М. Доброва (Київ) і 

В. В. Налімова (Москва).  

3. Нормативні акти України з оцінювання результативності наукової 

діяльності.  

4. Відмінність в оцінюванні результативності наукової діяльності в 

Україні, Великобританії та Німеччині.  

5. Лейденський маніфест з наукометрії. Розкрити перший принцип: 

експертний висновок відповідальніший за формальні кількісні показники.  

6. Лейденський маніфест з наукометрії. Розкрити другий принцип: 

критерії оцінювання мають відповідати статутним завданням інституції.  

7. Лейденський маніфест з наукометрії. Розкрити третій принцип: 

потрібно відстоювати вагомі результати, оприлюднені в національному 

сегменті наукових комунікацій. 

Література:  [10, с. 8–33; 12, с. 15]. 

 

Тема 2 Наукометрична платформа Web of Science, Scopus 

1. Основні завдання й функції наукометричної платформи Web of Science, 



 10 

Scopus.  

2. Бібліометричні показники інформаційних ресурсів бази даних Sci Verse 

Scopus. 

3. Пошук інформації у наукометричній платформі Web of Science, Scopus.  

4. Бази даних наукометричної платформи Web of Science: Science Citation 

Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index 

та Conference Proceedings Citation Index. 

5. Спеціальний інтерактивний портал наукометричної платформи Scopus: 

Elsevier Editorial System – «Видавнича Система Ельзевіра» (EES). Аналітичний 

портал наукометричної платформи Scopus: SCImagoJournal & CountryRank 

(SJR).  

6. Українські журнали в наукометричній платформі Web of Science, 

Scopus. 

Питання для самоперевірки 

1. Навіщо створюють національні індекси наукового цитування?  

2. Різниця між бібліометричними БД і наукометричними системами.  

3. Політика відбору журналів для опрацювання в комерційних 

бібліометричних системах Web of Science і Scopus.  

4. Некомерційні наукометричні системи.  

Література: [2, с. 34–118; 3, с. 25]. 

 

Тема 3 Пошукова та наукометрична база системи Google Академія 

(Google Scholar), наукометрична база даних РИНЦ,  IndexCopernicus (IC) 

1. Основні завдання й функції пошукової системи та бібліометричної бази 

даних Google Scholar, РИНЦ.  

2. Бібліометричні показники з бази даних Google Scholar у спеціалізованій 

програмі Publish of Perish.  

3. Пошук за автором у системі Google Scholar, РИНЦ.  

4. Робота з Google Scholar, РИНЦ.  

5. Оцінювання результативності використання бази даних РІНЦ. 
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6. Інструменти оцінювання продуктивності бази даних IndexCopernicus. 

7. Основні можливості бази даних IndexCopernicus для наукової 

співпраці. 

Питання для самоперевірки 

1. Бібліометричний портрет науковця, бібліометричний профіль установи 

та підрозділу установи.  

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

 3. Функціональні можливості систем Google Scholar. 

4. Бібліометричні профілі в системі Google Scholar.  

 5. Що являє собою онлайнова наукометрична база даних Index 

Copernicus? 

6. Які галузі знань охоплюють БД Index Copernicus? 

7. Які переваги надає реєстрація користувача в Науковій електронній 

бібліотеці? 

8. Що таке РІНЦ, як його отримати? 

Література: [14, с. 444–463; 6, с. 122]. 

 

Тема 4 Наукометрічні показники 

1. Індекс Хірша, або h-індекс. 

2. Індекс цитування. 

3. Імпакт-фактор (ІФ або IF). 

4. Український індекс наукового цитування (УІНЦ) як система 

наукометричного моніторингу суб’єктів наукової діяльності України. 

Питання для самоперевірки 

1. Розподіл учених за публікаційною активністю.  

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

3. Індекс наукового цитування та індекс Гірша.  

4. Імпакт-фактор журналу.  

5. Відношення імпакт-фактору до наукової спільноти.  
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6. На що слід звертати увагу у виборі журналу для опублікування своїх 

статей?  

7. Альтернативні показники оцінювання ефективності наукової 

діяльності.  

8. Навіщо створюють національні індекси наукового цитування?  

Література: [4, с. 119–216; 8, с. 214]. 

 

Тема 5 Міжнародний реєстр учених ORCID 

1. ORCID як складова рейтингу вченого.  

2. Коректна цитованість статей (у зв’язку з пошуковими системами) через 

міжнародний реєстр учених ORCID. 

3. Можливість публікації статей у престижних міжнародних наукових 

виданнях через міжнародний реєстр учених ORCID. 

4. Формування особистого рейтингу в Українському індексі наукового 

цитування (проект «Наукової періодики України») через міжнародний реєстр 

учених ORCID.  

5. Можливість участі в рейтингах міжнародного рівня через міжнародний 

реєстр учених ORCID. Участь у подачі заявок на гранти через міжнародний 

реєстр учених ORCID. 

Питання для самоперевірки 

1. Опишіть особливості міжнародного реєстру вчених 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. Які особливості існують під час додавання статей різними способами в 

ORCID? 

Література: [7, с. 217–257]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1 

1. Як провести реєстрацію у міжнародному реєстрі учених ORCID? 

2. Які можливості відкриваються під час роботи з авторським профілем в 

ORCID? 

3. Як виконати додавання публікації з інших баз даних у свій ORCID-

профіль? 

4. Як виконати додавання публікації в ORCID у ручному режимі? 

5. Як провести перегляд наукових видань, що входять до НМБД Web of 

Science? 

6. Які види доступу до сторінки Web of Science існують? 

7. Як провести реєстрацію в Researcher ID? 

8. Які можливості відкриваються під час роботи з профілем ResearcherID? 

9. Як виконати створення списку публікацій у ResearcherID? 

10. Опишіть процес візуалізації поточних результатів наукометричної 

присутності у Web of Science. 

 

Модуль 2 

1. Як провести перегляд наукових видань, що входять до НМБД Scopus? 

2. Опишіть процес пошуку документів у БД Scopus різними способами. 

3. Як виконати сортування та уточнення результатів пошуку й огляд 

цитувань у БД Scopus? 

4. Як провести реєстрацію в сервісі Google Scholar? 

5. Які можливості відкриваються під час роботи із сервісом Google 

Scholar? 

6. Як виконати перегляд онлайнової наукометричної бази даних Index 

Copernicus? 

7. Як виконати реєстрацію науковця в наукометричній базі даних Index 

Copernicus? 
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8. Опишіть процес реєстрації в науковій електронній бібліотеці 

eLIBRARY.RU та отримання російського індексу наукового цитування. 

9. Як провести реєстрацію в SCIENCE INDEX? 

10.  Наведіть формули та опишіть різницю між індексом цитування, 

імпакт-фактором, індексом Хірша. 
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