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Світовий досвід моніторингу тенденцій розвитку науки та відстеження 
результативності науковців свідчить про доцільність одержання експертного 
висновку на підставі низки бібліометричних показників. 

Комплекс таких показників для цілісного уявлення про потенціал науково-
освітньої діяльності і присутність України в світовій системі наукових комунікацій 
надає система Бібліометрика української науки (розроблена фахівцями 
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, працює з 2014 р.). 

 

 
 

Отже, «Бібліометрика української науки» це: 

 Загальнодержавна інформаційно-аналітична система 

 Єдиний реєстр наукових декларацій (бібліометричних профілів) вчених і 
дослідницьких колективів у системах Google Scholar і Scopus 

 Статистична інформація про галузеву, відомчу та регіональну структуру науки 
України 

 Бібліометрична складова джерельної бази для оцінювання результативності 
наукової діяльності 
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 Національний сегмент проекту webometrics (Ranking of Google Scholar 
Profiles) – рейтингу найбільш цитованих дослідників світу (h>100) та 
дослідників окремих країн і установ 

 
Хочете з'явитися в системі? – Створіть профіль! – радять розробники. 

 
За останніми даними в системі зареєстровано 50 289 бібліометричних профілів 

науковців. Лідерами серед медичних вишів у загальному рейтингу установ за 
кількістю створених бібліометричних портретів учених є Вінницький національний 
медичний університет імені М.І. Пирогова – 925 та Дніпропетровська медична 
академія – 724. ХНМУ по праву міг би зайняти гідне місце в цьому рейтингу за 
кількістю створених профілів – 658,  але є певні проблеми. 
 

 
 

 
Тому зараз більш детально про бібліометричні профілі Google Академії: що, як, 

для чого і який стан справ у нашому університеті. 
 

  Google Schоlar (Google Академія) – науковий сегмент Google, який поєднує в 
собі загальнодоступну пошукову і бібліометричну системи, де крім індексації 
публікацій, визначається частота їх цитувань. Для україномовних авторів Google 
Академія представляє більшу зацікавленість, ніж комерційні платформи Web of 
Science або Scopus, які опрацьовують менше 2 % публікацій українських науковців.  

Google Академія не має рівних за видовим, галузевим, географічним і мовним 
охопленням публікацій і є універсальною платформою для створення 
бібліометричних профілів як окремих авторів, так і установ, наукових колективів, 
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періодичних видань з використанням сервісу Google Scholar Citations або 
Бібліографічні посилання Академії Google.  

Сервіс Google Schоlar Citations дозволяє представити результати 
інтелектуальних напрацювань вченого у вигляді уніфікованої веб-сторінки – 
авторського профілю, афілійованого з певною науковою установою. Бібліометричний 
профіль науковця містить особисті дані, загальну інформацію щодо кола професійних 
інтересів та галузі досліджень, а також перелік його публікацій, індекси і діаграму 
цитувань за роками.  

 

 
 
 

Навіщо вченому профіль в Google Академії? Авторський профіль – основа 
бібліометричного портрета вченого, його візитівка, своєрідний звіт суспільству про 
результати професійної діяльності. Реєстрація авторів-науковців в Google Академії 
надає можливість систематизації і структурування наявних даних про їх публікації та 
цитованість і подальшої розбудови власного іміджу сучасними засобами наукової 
комунікації, а також просування і збільшення «видимості» університету в широкому 
академічному контексті.  
 

Як це працює? Google Академія надає інструмент для самостійного створення 
авторських профілів дослідниками, що потребує наявності облікового запису в Google 
та заповнення реєстраційної форми. Надалі система автоматично генерує перелік 
публікацій автора й посилань на них. Основною перевагою цієї системи є активна 
роль авторів у пошуку й коригуванні даних щодо своїх публікацій у власному профілі 
з використанням механізму Google Академії щодо внесення змін в дані про публікації, 
видалення зайвих, додавання нових, підтвердження або спростування авторства 
деяких публікацій, які вже проіндексовані. Тільки за наявності актуалізованої 
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інформації і дійсного переліку власних публікацій автор може розраховувати на 
зворотний зв'язок з колегами щодо можливості цитування. 
 

В ХНМУ загально-університетська кампанія щодо створення бібліометричних 

профілів вчених та наукових колективів була ініційована у 2016 році науковим 

відділом разом з Науковою бібліотекою. З цією метою серед наукової спільноти 

ХНМУ було проведено роз’яснювальну роботу щодо реєстрації в Google  Академії. 

Тоді ж було створено загальний бібліометричний профіль університету. Вченим та 

викладачам ХНМУ рекомендовано створити власні профілі самостійно з наданням 

консультативної допомоги та практичних рекомендацій Науковою бібліотекою. Було 

також розроблено спеціальний алгоритм реєстрації в системі Google Академія, який 

розміщено у Репозитарії ХНМУ. На разі проводиться моніторинг і аналіз присутності 

ХНМУ в Google Академії та інформаційно-аналітичній системі «Бібліометрика 

української науки».  

Сьогодні за результатами різнобічного пошуку в Google Академії представлено 

658 профілів співробітників університету. Створено їх загальний перелік в тому числі 

щодо співвідношення з системою Бібліометрика української науки. 
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Як бачимо, в цій системі відображено лише 49 профілів співробітників ХНМУ, 

тому що значна більшість з наявних в Google Академії потребує подальшого 

коригування і особистих даних, і наявного переліку публікацій. Необхідність 

доопрацювання зумовлена вимогою однозначної ідентифікації автора і ґрунтується 

на безпосередній участі авторів у створенні своїх бібліометричних профілів.  

Під час аналізу авторських профілів співробітників ХНМУ виявлено певні 
помилки і недоліки, що приводять до заниження реальних показників публікаційної 
активності, а саме: 

 Некоректне внесення персональних даних 

 Одночасне використання літер кирилиці та латиниці при написанні імені 
чи прізвища 

 Невірний формат послідовності імені та прізвища 

 Використання ініціалів замість повного імені 

 Навіть відсутність прізвища або імені 

 Розбіжності у зазначенні назви університету як місця роботи  

 Відсутність підтвердження адреси електронної пошти в загально-
університетському домені  

 Повторне створення авторського профілю 

 Ігнорування процедури контролю відображення власної активності і 
систематичного редагування переліку публікацій, що приводить до 
інформаційного «засмічення» публікаціями однофамільців і повних тезок 

 
Вичерпність інформації в індивідуальних профілях є важливим фактором не 

тільки для науковців. Саме комплекс авторських профілів є інформаційною 
складовою загального профілю університету. Від коректності і повноти наданої 
інформації  залежить якість присутності вишу в науковому просторі.  



6 
 

Тому серйозна увага приділяється аналізу, контролю і упорядкуванню переліків 
авторів та публікацій на уніфікованій веб-сторінці загального бібліометричного 
профілю ХНМУ, які генеруються автоматично і мають фіксовану кількість –  десь 3 тис. 
Це викликає необхідність їх постійного відбору з додаванням відсутніх та вилученням 
зайвих на користь найбільш цитованих. В результаті маємо значне підвищення 
рейтингу університету – зверніть будь ласка увагу на представлені показники. Якщо 
на кінець 2018 року кількість цитувань складала 3 968, то сьогодні ця цифра сягає 19 
872. Загалом профіль ХНМУ містить дані про 2 204 публікації, кожну з яких було 
процитовано щонайменше один раз. За найбільшою кількістю цитувань – 3 833 рази 
– лідирує публікація Володимира Миколайовича Лісового у співавторстві із 
зарубіжними колегами (2007). А серед найбільш цитованих авторів – Олег Якович 
Бабак – понад 2,5 тис цитувань. 

 

 
 

А за останніми даними системи «Бібліометрика української науки» 
скоригований в Google Академії профіль надав нашому університету можливість 
зайняти 69-те місце в рейтингу 163 наукових колективів – університетів та науково-
дослідних установ України. Для зрівняння – на кінець 2018 року ХНМУ посідав лише 
118-те місце. 
 



7 
 

 
 
 

Підсумовуючи сказане і з метою гармонізації персональних профілів в 
Google Академії, оптимізації бібліометричних показників та подальшого підвищення 
рейтингу університету вважаємо за доцільне визначити для обговорення такі 
завдання найближчої перспективи: 

 Науковий відділ 

 Активізація і контроль створення персональних профілів співробітників 
ХНМУ 

 Автори-співробітники 

 Реєстрація в разі відсутності персональних профілів з представленням 
вичерпної інформації уніфікованого вигляду 

 Актуалізація, коригування та систематичний авторський контроль даних 
в зареєстрованих профілях  

 Реєстрація і використання корпоративних (кафедральних) поштових 
скриньок в домені університету для підтвердження ідентифікації 

 Надання інформації про зареєстровані персональні профілі до 
Наукового відділу для опрацювання Науковою бібліотекою 

 Наукова бібліотека 

 Оновлення Алгоритму створення авторського профілю в Google Академії 
з чіткою регламентацією зазначення назви університету як місця роботи 
та правил написання власного імені  

 Надання консультативної допомоги та практичних рекомендацій 

 Систематичний моніторинг і аналіз зареєстрованих профілів з подальшим 
наданням інформації до інформаційно-аналітичної системи «Бібліометрика 
української науки» 


