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Визначення основних понять. 
1 

Наукометричні платформи та бази даних (НМБД). 2 

 Наукометричні показники автора. Фактори впливу. 3 

4 

Система автоматизованого збору наукометричних 

показників «PUBLICATION.KSPU.EDU» 

5 

Наукометричні показники ВНЗ. Фактори впливу. 

6 
Висновки 











Загальна кількість посилань 

(індекс цитування) - 12 







 



Журнали в Web of Science: 

 з Європи: 6082 

 з Північної Америки: 4456 

 з Азії, Австралії та Нової Зеландії: 1031 

 з Латинської Америки: 289 

 з Близького Сходу і Африки: 200 



 Рік утворення -2005 

 45,5 млн. публікацій 

 Близько 19,5 тис. журналів (поточних) 

 Аналіз цитування (посилань) -публікації з 1996 р. 

 Близько 24 млн. публікацій з 1996 р. 

 Близько 19,5 тис. журналів (поточних) 

 Матеріали конференцій - 4,6 млн. публікацій 

(доповідей) 
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 аналітика наукових публікацій 
співробітників ХДУ; 
 

 створення та подальша підтримка 
рейтингів за даними наукометричних 
систем Scopus та Google Scholar. 
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Одним з яскравих прикладів проектів з наукометрії є проект 

центру дослідження соціальних комунікацій «Бібліометрика 

української науки». 

Так станом на березень 2015 р.  згідно рейтингу наукових 

колективів (кафедр, відділів, лабораторій) в Україні  створено  

акаунти таких бібліотек та їх підрозділів: 

 Відділ бібліометрії та наукометрії - Національна бібліотека України 

імені В.І.Вернадського 

 Наукова бібліотека - Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого МОН України 

 Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля - Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля 
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1. Використовуючи розглянутий інструментарій ми можемо 

відслідковувати необхідні наукометричні показники. 

3. Сьогодні ми активно працюємо над створенням наукометричних 

профілей наукових колективів, таких як кафедри, факультети, 

спеціалізовані вчені ради. Профіль спеціалізованої вченої ради  К 

67.051.02 ХДУ в Google Академії є єдиним зареєстрованим профілем в 

Україні (за даними «Бібліометрика української науки»). 

 

2. Відслідковуючи власний рейтинг та динаміку наукометричних 

показників, ми підвищуємо якість наукових досліджень. 

4. У перспективах подальших розробок вбачається реалізація сервісу 

роботи з науковими репозиторіями та пошуку збірників для публікацій 

наукових статей за різними напрямами. 
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