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ЦИКЛ ВЕБІНАРІВ
З НАУКОМЕТРІЇ



ПЛАТФОРМИ, БАЗИ ДАНИХ, ІНДЕКСИ.
ЯКА РІЗНИЦЯ МІЖ НИМИ?



НЕОБХІДНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ
В МІЖНАРОДНИХ БАЗАХ ДАНИХ

Підвищення якості та цитованості
ваших наукових робіт

Створення наукової роботи, яка буде мати
міжнародне визнання

Отримання наукового звання або ступеня
(доцента, професора, доктора, кандидата
наук)

Збільшення індексу Гірша

Захист дисертації

Отримання додаткового фінансування

Підтримання відповідної статистики 
наукової установи, в якій ви працюєте

Грантова підтримка Шукати грант

https://www.youtube.com/watch?v=LRidMTNwmLg


ПРО РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО 
БЮДЖЕТУ МІЖ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЇХ ОСВІТНЬОЇ, 
НАУКОВОЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Показник наукової діяльності закладу вищої освіти

• Показник міжнародного визнання закладу вищої 
освіти ( враховується місце ЗВО в міжнародних 
рейтингах QS World University Rankings, The Times 
Higher Education World University Rankings або 
Academic Ranking of World Universities - World Top 
500 Universities)



Масштаб 
університету

стимулює

Об’єднуватись

Контингент 
студентів

стимулює

Зберігати профіль університету, 
підтримувати технічні спеціальності

Регіональний
коефіцієнт

стимулює

Розвивати вищу
освіту в регіонах

Позиції у міжнародних
рейтингах

стимулює

Будувати міжнародну
репутацію та партнерство

Обсяг коштів на дослідження,
які університет залучає

з позабюджетних джерел
стимулює

Розвивати науку, партнерство з бізнесом, 
диверсифікувати джерела фінансування

Працевлаштування
випускників

стимулює

Відповідати на 
запит ринку праці

ФОРУЛА РОЗПОДІЛУ ФІНАНСУВАННЯ 
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ



УКРАЇНСЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ В МІЖНАРОДНИХ 
РЕЙТИНГАХ

Ukraine?



ПУБЛІКАЦІЇ ТА РЕЙТИНГИ

The Times Higher Education 
World University Rankings

Academic Ranking of World 
Universities - World Top 500 

Universities methodology

QS World University
Rankings 
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ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРИСВОЄННЯ 
ВЧЕНИХ ЗВАНЬ НАУКОВИМ І НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ



ПРО ОПУБЛІКУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ НА 
ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК



ЩО НЕОБХІДНО ПАМ’ЯТАТИ
ПРИ СТВОРЕННІ ПУБЛІКАЦІЇ?



APA STYLE

ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВЕ
ЦИТУВАННЯ 

ПОЗАТЕКСОВИЙ ВАРІАНТ 
(безпосередньо у списку джерел, 

що використовувались у праці)

Восени 2019 року було видано сьоме оновлене видання APA стандартів, в якому в деталях
зазначені всі нюанси оформлення робіт. Він вступає в силу та буде загальноприйнятим в
міжнародних виданнях весною 2020 року. Цитування відповідно до стилю APA (7th edition)
здійснюється двома способи:



СТРУКТУРА IMRAD



ГОЛОВНІ НАУКОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ
ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНИХ

Загальна кількість
публікацій у Web of 
Science, Scopus і т.д.

Індекс цитованості
сумарна кількість цитувань 
усіх статей у Web of Science, 

Scopus і т.д.

Середня цитованість
середня кількість цитувань

на одну статтю

Індекс Хірша (h-index)
і його модифікації –
g-index, i-index та ін.

g-index

i-index



ІНДЕКС ГІРША ВЧЕНОГО
Цей показник є характеристикою продуктивності вченого (або наукового
колективу), що розраховується на основі і кількості його публікацій, і кількості
цитувань цих публікацій.

h-індекс науковця, що опублікував N статей, 

дорівнює h, якщо:

• h його статей отримали не менше h 

цитувань

• інші N–h його статей не більше h цитувань

К
іл

ьк
іс
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и
ту

в
ан

ь

Статті за кількістю цитувань

Цитування=публікації=H-index

Більш ніж 
h цитувань



ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ІНДЕКСУ ГІРША

Індекс Хірша одного й того ж вченого в різних наукометричних базах може дуже сильно відрізнятися (!), 
оскільки він розраховується на основі даних, що містяться в конкретній базі. 

1 cтаття

4

7

3

5

1
2

2 cтаття 3 cтаття 4 cтаття 5 cтаття 6 cтаття

Вчений має 6 статей з наступною кількістю цитувань: Розрахунок Індексу Гірша

1 cтаття - 7 посилань

2 cтаття - 5 посилань

3 cтаття - 4 посилань

4 cтаття - 3 посилань

5 cтаття - 2 посилань

6 cтаття - 1 посилань

H-INDEX = 3



НЮАНСИ РОЗРАХУНКУ ІНДЕКСУ ГІРША

Виходить, що значимість праць першого вченого незаслужено занижена, хоча видається
набагато більш логічним віддати перевагу, причому з великою перевагою, саме йому, 
оскільки він отримав набагато більше цитувань.

Кількість 
публікацій

Вчений Цитування Індекс Гірша

1й вчений

2й вчений

3й вчений

1

100

2

100

1

4
(кожна стаття 2 рази)

1

1

2



ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО ІНДЕКС ГІРША

Який індекс Гірша
вважається хорошим?

Читати

Індекс Гірша – його плюси
та способи підвищення

Читати

Високий показник
індексу Гірша: 7 порад

як його підвищити

Читати

https://spubl.com.ua/uk/blog/kakoy-indeks-khirsha-schitayetsya-khoroshim
https://spubl.com.ua/uk/blog/kakaya-vygoda-uchenomu-ot-vysokogo-pokazatelya-indeksa-khirsha
https://spubl.com.ua/uk/blog/vysoky-pokazatel-indeksa-khirsha-7-sovetov-kak-ego-povysit


СТВОРЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ПРОФІЛЮ 
У СКОПУС

Кожен профіль автора Scopus автоматично створюється за 
допомогою спеціального алгоритму відповідності, який витягує
метадані безпосередньо з документів, індексованих у Scopus. 
Процес пов'язує ім'я автора з опублікованими документами, які вони 
написали, за умови, що ці документи індексовані у Scopus.

Профілі автоматично створюються за допомогою метаданих з опублікованих
документів, тому користувачі Scopus не можуть змінювати профілі. 
Однак користувач може вимагати виправлення профілю, якщо:

Публікація, 
індексована у Scopus, 

була призначена
неправильно

Бажане ім’я, яке 
використовується для 

відображення профілю, 
потрібно змінити

Первинну
приналежність слід
вибирати з тих, що

витягнуті з документів

Деякі документи, 
індексовані в Scopus, 

відсутні в профілі



ПРОФІЛЬ АВТОРА У SCOPUS

Кількість документів 

Кількість цитувань

h-index

Scopus Author ID

Інтеграція з ORCID

Співавтори

Гранти



ПЛАТФОРМА PUBLONS



ПРОФІЛЬ АВТОРА В PUBLONS

Кількість цитувань

Кількість документів 

Web of Science 
Researcher ID 

h-index

Інші метрики



PUBLONS

Графік публікаційної 
активності



PUBLONS

Середня к-сть 
цитувань на статтю

Середня к-сть 
цитувань по рокам



ПРОФІЛЬ АВТОРА У WEB OF SCIENCE



ПРОФІЛЬ АВТОРА У WEB OF SCIENCE



ПРОФІЛЬ АВТОРА У WEB OF SCIENCE



ПРОФІЛЬ АВТОРА У WEB OF SCIENCE



ПРОФІЛЬ АВТОРА У GOOGLE SCHOLAR 

Кількість цитувань

h-index

I10-index



ГОЛОВНИХ ПРИЧИН ОТРИМАТИ І 
ВИКОРИСТОВУВАТИ СВІЙ ВЛАСНИЙ ID10

Надійний зв’язок вас з вашими роботами

ORCID усуває помилкову
ідентифікацію

Контроль свого облікового запису

З ORCID пов’язано багато систем

ORCID економить ваш час 

1

2

3

4

56

7

8

9

10Підвищення впізнаваності вас і ваших 
досліджень

ORCID збільшує доступність
результатів ваших досліджень

Безкоштовна реєстрація та
використання ORCID

Легка реєстрація

ORCID ID – це пожиттєвий цифровий 
ідентифікатор



ПРОФІЛЬ АВТОРА У ORCID



ПРОФІЛЬ АВТОРА У LOOP



НЕДОБРОСОВІСНІ КОМПАНІЇ

НЕСТАБІЛЬНІ

o Не можуть відповідати за своїми договорами. 
o Не мають достатньої експертизи у журналах. 
o Не розуміють проблематику сфери. 
o Обіцяють короткі терміни та не дотримують їх.
o Пропонують публікації у журналах без індексації. 

НЕДОБРОСОВІСНІ 

o Не збираються відповідати за договорами. 
o Не збираються публікувати у журналах з індексацією.

ДУБЛІКАТИ

o Створюють сайти схожі за стилістикою на сайти 
добросовісних компаній, або повністю їх копіюють 



ДОБРОСОВІСНІ КОМПАНІЇ

Договори компанії

Наявність офісу 

Юридичні дані

Сайт компанії та контакти

Реальних співробітників ( більше ніж 2-3 людини)

Відгуки 



НЕ ПРОПУСТІТЬ НАСТУПНІ СЕМІНАРИ ТА 
ВЕБІНАРИ ВІД КОМПАНІЇ «НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ»

Дивитись

Переходьте за посиланням

https://spubl.com.ua/uk/webinars


ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО КЛУБУ 
«НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ»

Клуб «Наукові Публікації» ― це унікальна
спільнота науковців та однодумців, яка 

впроваджує нові дослідження та сприяє
розвитку науки на теренах України

відповідно до міжнародних стандартів та 
досвіду західних країн

ЦІННОСТІ ЧЛЕНІВ КЛУБУ

Приєднатися

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

ПРАГНЕННЯ ДО РОЗВИТКУ

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НАУКИ

Популяризація міжнародного вектора 
розвитку науки, співпраця та обмін досвідом

Постійне бажання отримувати нові знання, 
покращувати професійний рівень

Орієнтація на найвищі стандарти у 
науковій діяльності

https://spubl.com.ua/uk/


НАУКОВІ ЖУРНАЛИ
Видавничий дім «Наукові журнали» ― це перший науково-публікаційний проект на 
території країн СНД, який забезпечує розробку стратегічних етапів розвитку наукових 
журналів у всіх питаннях підготовки видання до його включенню в міжнародні 
наукометричних баз даних, включаючи Scopus і Web of Science. Безумовним пріоритетом 
у професійній діяльності Видавничого дому є надання якісних послуг в області 
поліграфічного та видавничої справи. 



НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ «ФІЗИКА»

• фізику конденсованих систем
• ядерну фізику
• атомну та молекулярну фізику
• теорію поля та фізику елементарних частинок
• астрофізику
• фізичну електроніку
• прикладну фізику
• міждисциплінарну фізику
• суміжні галузі науки, техніки, історії фізики
• хроніку, персоналії та бібліографію

Тематика журналу охоплює: 

Читати журнал

https://sjournals.com.ua/uk/journals/scientific-herald-of-uzhhorod-university-series-physics


НАУКОВИЙ ВІСНИК МДУ.
СЕРІЯ «ЕКОНОМІКА»

Читати журнал

• Економіка
• Облік та оподаткування
• Фінанси, банківська справа та страхування
• Менеджмент
• Маркетинг
• Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
• Публічне управління та адміністрування

Категорія БТематика журналу охоплює: 

https://sjournals.com.ua/uk/journals/scientific-bulletin-of-mukachevo-state-university-series-economics


НАУКОВИЙ ВІСНИК МДУ.
СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ»

Читати журнал

• Освітні, педагогічні науки
• Дошкільна освіта
• Початкова освіта
• Середня освіта (за предметними спеціальностями)
• Професійна освіта (за спеціалізаціями)
• Спеціальна освіта
• Психологія

Категорія Б

Тематика журналу охоплює: 

https://sjournals.com.ua/uk/journals/scientific-bulletin-of-msu-series-pedagogy-and-psychology


ПРАВОВІ ГОРИЗОНТИ

Науковий рецензований журнал з 
відкритим доступом, який публікує
оригінальні дослідницькі та оглядові статті
авторів з різних країн із широкого кола 
питань сучасної юридичної науки.

Читати журнал

Категорія Б

https://sjournals.com.ua/uk/journals/legal-horizons


ЗОВНІШНІ СПРАВИ

Науковий рецензований журнал з 
відкритим доступом, який публікує
оригінальні дослідницькі та оглядові статті
зі сфери історичних і політичних наук, що
стосуються історичного минулого, 
сьогодення та перспектив розвитку
міжнародних відносин. Тематика журналу 
охоплю сферу Історія та археологія

Читати журнал

Категорія Б

https://sjournals.com.ua/uk/journals/foreign-affairs


ДІЗНАВАЙТЕСЯ ПРО ПОДІЇ ЗІ 
СФЕРИ НАУКОМЕТРІЇ ТА 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дивитися

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС У 
FACEBOOK

Приєднатися

«НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ» В СОЦ.МЕРЕЖАХ

https://www.youtube.com/c/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.facebook.com/spubl.com.ua


МІЖНАРОДНІ
СТАЖУВАННЯ

Міжнародне онлайн-стажування на базі
Європейського університету*— це
унікальна можливість для Вас в умовах
дистанційної роботи підвищити власний
рівень кваліфікації і отримати сертифікат
міжнародного зразка (6 кредитів ECTS)

Зареєструватися

https://spubl.com.ua/uk/uslugi/mezhdunarodnaya-onlayn-stazhirovka


БУДЬТЕ В КУРСІ ВСІХ 
НОВИН НАУКОМЕТРІЇ!

Сайт «Наука та 
Метрика»

Telegram-канал

Facebook

https://nim.media/
https://t.me/nim_media
https://www.facebook.com/nim.media



