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Проблема  оцінки  наукових  досягнень  окремого  науковця  і  наукових 
колективів є однією з найактуальніших і в той же час найважчих проблем, що 
стосуються  взаємин,  як  усередині  самої  науки,  так  і  з  суспільством  [1]. 
Можливі різні варіанти оцінки будь-якого виду творчої діяльності; проте у всіх 
сферах найбільш об'єктивною є все-таки оцінка за кінцевим результатом, а не за 
процедурою його досягнення і витраченим на це зусиллям [1].

В  ідеалі  засоби  об'єктивної  оцінки  наукової  діяльності  повинні  чимось 
нагадувати  процедуру  виявлення  переможців  у  спортивних  змаганнях,  коли 
кращих визначають, орієнтуючись на ті чи інші досягнуті кількісні показники. 

В  останні  десятиліття якісні  критерії  оцінки  наукової  діяльності 
представляються вже недостатніми і нагальною вимогою часу стає необхідність 
використання кількісних параметрів, які характеризують наукову діяльність і не 
залежать від будь-яких суб'єктивних факторів. Особливої важливості набуває 
подібна об'єктивна оцінка, коли мова йде про ті чи інші "відзнаки" окремого 
вченого або наукового колективу, фінансуванні наукових досліджень у вигляді 
грантової  підтримки  або  заохочення  окремих  дослідників  у  вигляді 
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присудження їм премій, медалей, вчених ступенів та звань. Проте зараз, по суті, 
немає  об'єктивних  кількісних  критеріїв  оцінки  наукової  діяльності,  хоча  у 
світовій спільноті науковців є окремі дослідження і  пропозиції щодо переваг 
формальних підходів оцінки результативності наукової праці. 

Для  активізації  науковців  ВНЗ  щодо  публікацій  результатів  своїх 
досліджень у зарубіжних журналах, або у виданнях України, що включені до 
зарубіжних  наукометричих  баз,  Міністерство  освіти  і  науки  України 
запроваджує  низку  заходів  [5].  Нові  вимоги  до  наукових  публікацій  та 
безпосереднє  оцінювання  ВНЗ  за  числом  публікацій,  які  індексовані  у 
іноземних  наукометричних  базах  даних  (у  першу  чергу  Scopus!) 
трансформують публікаційну активність з особистої зацікавлености науковців у 
справу  державного  значення  щодо  формування  іміджу  України  у  царині 
міжнародних  наукових  зв’язків  і  створення  сприятливих  умов  фінансування 
наукових  досліджень  за  міжнародними  грантами  за  участю  науковців  ВНЗ 
України [7]. Тому актуальним завданням є моніторинг публікаційної активності 
науковців  ВНЗ  України  у  виданнях,  які  індексуются  міжнародними  науко 
метричними базами дани (НБД).

Наукометричні бази даних – це  бібліографічні і реферативні бази даних з 
інструментами для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових 
виданнях.  Найбільш  відомими  на  сьогоднішній  день  є  бібліографічні  бази 
даних  Scopus,  Web  of  Science  (Web  of  Knowledge),  Astrophysics,  PubMed, 
Mathematics,  ChemicalAbstracts,  Springer,  Agris,  GeoRef  та  ін.  Широко 
застосовуються  також  відомі  міжнародні  НБД:  Begell House Inc.,  Pleiades 
Publishing, Kluwer і ін. Всі вони є комерційними базами.

Серед некомерційних наукометричних баз з технічних наук можна назвати 
наступні  [9]:  Science Direct,  Сореrnicus,  Science Index,  DOAJ,  BASE,  Driver, 
MLibrary, WorldCat, FreeFullPDF, arXiv, Google Академія та ін. 

Наукометричні бази не є чимось новим у науковому світі. Їх історія бере 
свій  початок  з  1870  -х  років,  коли  вперше з'явилися  два  індекси  наукового 
цитування - індекс юридичних документів ShepardsCitations (1873) році і індекс 
наукових публікацій з медицини IndexMedicus (1879), який існував аж до 2004 
року. З розвитком інтернет-технологій з'явилися WebofScience, Scopus та інші 
наукометричних баз даних , а також Академія Google ( Google Scholar), яку теж 
можна віднести до міжнародних наукометричних баз.

Наукометричні бази даних в даний час виконують функцію авторитетних 
джерел бібліографічної інформації по науковій періодиці конкретної країни по 
конкретному коду спеціальності. Крім того, бібліографічні та реферативні бази 
даних є інструментом для відстеження цитування статей, опублікованих в тих 
чи  інших  наукових  виданнях.  Такий  моніторинг  дає  можливість  формувати 
рейтинги журналів в базах.  Високий рейтинг журналу в наукометричній базі 
означає його затребуваність науковим співтовариством.

Проблемою  оцінки  вчених  займається  наукометрія  -  область 
наукознавства,  що  займається  статистичними  дослідженнями  структури  і 
динаміки наукової інформації. 
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1. Індекс цитування, кумулятивний індекс цитування - загальне кількість 
посилань на всі роботи автора за весь час його діяльності [12].

2. Імпакт-фактор (Класичний, синхронний, Гарфільдівскій) [13].
3. Індекс Хірша, h-індекс [10].
4. Інші: Egghe's g-index, Zhang's e-index, Contemporary h-index (hс-index), 

AW-index, Multi-authored h-index, hInorm, hIannual [11]. 
Індекс цитування має подвійне тлумачення [14]. В Україні і Росії це поняття 

часто визначає число цитувань публікацій або відношення числа цитувань до 
базових показників публікацій – числа журналів, авторів і ін.

Сучасне тлумачення індексу цитування пов’язане з англомовною калькою 
цього поняття [3]. Під індексом цитування розуміється реферативна база даних 
наукових публікацій, що індексує посилання, зазначені в пристатейних списках 
цих публікацій і яка надає кількісні показники цих посилань (такі як сумарний 
обсяг  цитування,  індекс  Хірша та  ін).  З  статей  у  журналах,  що  включені  у 
реферативну базу витягуються традиційна бібліографічна інформація (вихідні 
дані) і списки цитованої літератури (пристатейна бібліографія). 

 Показники цитування можна піддавати критиці, як показник, статистично 
недостовірний, що залежить від галузі знань (у біологів і медиків більше, ніж у 
фізиків,  а  у  фізиків,  відповідно,  більше,  ніж  у  математиків),  від  сумарної 
кількості фахівців з того чи іншого розділу науки , від поточної популярності 
дослідження, від географії журнальних публікацій, віку дослідника і т.д. Але, 
на  жаль,  зараз  поки  що  не  існує  інших  показників,  які  більш  адекватно 
відображають результативність роботи вчених.

Індекс  Гірша (h -  індекс)  є  кількісною характеристикою продуктивності 
вченого,  групи  вчених,  університету  або  країни  в  цілому,  заснованої  на 
кількості публікацій та кількості цитувань цих публікацій [11].

Методика  розрахунку  -  учений  має  індекс  h,  якщо  h з  його  Np статей 
цитуються як мінімум h раз кожна, в той час як решта (Np -h) статей цитуються 
не більше, ніж h раівз кожна. Іншими словами, учений з індексом h опублікував 
h статей, на кожну з яких послалися як мінімум h разів.

Імпакт  –  фактор  (ІФ) -  чисельний  показник  оцінки  наукового  рівня 
журналів.   Методика  розрахунку  ІФ  заснованиа  на  трирічному  періоді. 
Наприклад, ІФ журналу в 2013 році обчислюється наступним чином:

I2013 = A / B,
де A - число цитувань у 2013 році статей в даному журналі у 2011-2012 рр.; 
B - число статей ,опублікованих в даному журналі в 2011-2012 роках.
Визначення  публікаційної  активності  кафедр з  використанням програми 

пошуку Publish orPerish.
Publish  orPerish -  програма,  яка  виконує  пошук  і  аналізує  цитування 

публікацій.  Під час виконання досліджень,  дуже зручно перевірити,  чи були 
даний текст або автор уже процитовані, як часто і де [13 - 29]. Якщо є робоче 
Інтернет-з'єднання,  за  допомогою  Publish  or  Perish  можна  отримати  майже 
миттєво  таку  інформацію.  Ця  програма  використвує  запити  GoogleScholar. 
Якщо виконується пошук за прізвищем автора, за заголовоком даного видання, 
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групи слів або за певною фразою, Publish orPerish може визначити посилання 
(URL)  на  документ,  де  можна  виявити  потрібний  текст,  у  своєму  запиті, 
загальну кількість цитат, які відповідають запиту, середню кількість посилань. 
Можливий  пошук  статей  за  прізвищем  автора,  пошук  статей  за  назвою 
Журналу, розгорнутий пошук.

Приклад відображення результатів запиту у  Publish orPerish за прізвищем 
«Тонконогий ВМ» показаний на рис. 1. 

Рис. 1. Приклад відображення результатів запиту у Publish orPerish 

Publish orPerish розроблена у Мельбрунському університеті (Австралія) і 
використовує базу даних GoogleScholar (Google Академія).Для  її  встановлення 
на слід скористайтеся посиланням: http://www.harzing.com/pop.htm#download. 

За допомогою програми можна провести: 
1.  Аналіз цитувань автора «Autorimpact» (рис. 1.)
2.  Аналіз цитувань журналу «Journalimpact».  
3.  Розширений аналіз цитування автора «Generalcitations». 

 Методикапроведенняаналізуцитувань автора:
1. Запустити програму Publish orPerish. 
2. У горизонтальному меню вибрати вкладку «Authorimpact».  
3. У полі «Author'sname» вести всі можливі варіанти написання прізвища 

та  ініціалів   автора   кирилицею   та   латиницею.  Різні  варіанти  написання 
прізвища  та  ініціалів об’єднуємо логічним оператором OR. Кожний варіант 
написання  прізвища  та  ініціалів  взяти  у  лапки  без  крапки  в  ініціалах. 
Наприклад: “Тонконогий ВМ” OR “Tonkonogy VM”.

4. Пошук можна обмежити роками та тематичними напрямками.
5. Виконати  команду Lookup після заповнення потрібних полів. 
6. В головному вікні з’являються результати пошуку (рис. 1).  
Для  визначення  публікаційної  активності  кафедр  слід  виконати  пошук 

статей  кожного  науковця  кафедри  (рис.  1)  записати  результати  у  таблицю. 
Приклад такої таблиці для 2-х кафедр ІПТДМ подано нидче.
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Таблиця 1 - Результати пошуку за допомогою програми Publish or Perish

№ Кафедра ПІБ
Число 

публікацій 
(взагалі)

Число 
публікацій за 
2013-2014 рр.

Індекс 
Гірша

g – індекс

1
Ін

фо
рм

ац
ій

ни
х 

те
хн

ол
ог

ій
 п

ро
ек

ту
ва

нн
я 

в 
ма

ш
ин

об
уд

ув
ан

ні Тонконогий В.М. 45 8 4 4
2 Колесникова Е.В. 23 4 2 3
3 Павлишко А.В. 6 0 0 0
4 Синько И.С. 2 0 0 0
5 Тигарев В.М. 6 0 1 1
6 Бовнегра Л.В. 14 1 1 1
7 Савельева Е.В. 2 2 0 0
8 Лебедев Б.В. 3 0 0 0
9 Якимов А.А. 3 1 1 1
10 Вайсман В.А 31 4 4 6
11 Рязанцев В.М. 11 1 2 2
12 Барчанова Ю.С. 2 2 0 0

Можна виконати також пошук  статей для всієї кафедри у одному запиті. 
Для цього слід ввести всі прізвища  об’єднуючи їх логічним оператором OR. 
Обмеження такого запиту: можна ввести тільки 10 варіантів прізвищ.

Визначення  публікаційної  активності  кафедр з  використанням програми 
пошуку Google Академія.

Оскільки  цей  програмний  продукт  широко  застосовується  окремими 
науковцями розглянемо спосіб розширення можливостей Google Академія для 
відображення результатів публікаційної активності викладачів кафедр.

Були зареєстровані 6  акаунтів на Веб-сайті Google, відповідно до кількості 
кафедр Інституту промислових технологій дизайну та менеджменту (табл. 2).

Таблиця 2 – Перелік акаунтів кафедр ІПТДМ
№ Кафедра Акаунт
1 Інформаційних  технологій  проектування 

в машинобудуванні (ІТПМ)
kafedra.itpm@gmail.com

2 Металорізальні  верстати,  метрологія  та 
сертифікація (МСМС)

kafedra.mcmc@gmail.com

3 Технології  та  управління  ливарними 
процесами (ТУЛП)

kafedra.tulp@gmail.com

4 Технології машинобудування (ТМ) kafedra.tex.mash@gmail.com
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5 Управління  системами  безпеки 
життєдіяльності (УСБЖД)

kafedra.ysbjd@gmail.com

6 Технології  конструкційних  матеріалів  і 
матеріалознавства (ТКММ)

kafedra.tkmm@gmail.com

Провівши пошук інформації для кожного з наявних співробітників кожної 
з кафедр Інституту промислових технологій дизайну і менеджменту, отримаємо 
результати  публікаційної  активності  кожної  кафедри  інституту.  На  рис.  2 
відображений фрагмент результатів пошуку для кафедри ІТПМ.

Рис. 2. Результати пошуку для кафедри ІТПМ - kafedra  .  itpm  @  gmail  .  com  

У табл. 3 наведені узагальнені дані для всіх кафедр інституту. 

Таблиця 3 – Публікаційна активність кафедр ІПТДМ
№ Кафедра Всього 

статей
Всього 
цитат

h - індекс

1 Інформаційних  технологій  проектування 
в машинобудуванні (ІТПМ) 115 84 6

2 Металорізальні  верстати,  метрологія  та 
сертифікація (МСМС) 58 47 3

3 Технології  та  управління  ливарними 
процесами (ТУЛП) 121 60 5

4 Технології машинобудування (ТМ) 130 110 6
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5 Управління  системами  безпеки 
життєдіяльності (УСБЖД) 171 239 9

6 Технології  конструкційних  матеріалів  і 
матеріалознавства (ТКММ) 16 3 1

Порівняння  публікаційної  активності  кафедр  ІПТДМ  у  пошуковій  і 
наукометричній базі даних Google Академія показує, що наукові результати у 
формі  наукових  статей  співробітників  та  науковців  різних  кафедр  суттєво 
відрізняються  за  кількісними  оцінками  (табл.  3).  Саме  публікації  є 
відображенням  результатів  наукових  досягнень,  а  цитування  цих  публікацій 
колегами є оцінкою якості отриманих результатів для науки і практики.

Збільшення  показників  цитування  наукових  публікацій  вчених  ОНПУ в 
наукометричних  БД  пов'язане  з  активною  діяльністю  в  таких  напрямках: 
розширення ареалу публікацій у вже існуючих наукових виданнях, які включені 
в наукометричні бази; включення наукових видань ОНПУ в наукометричні бази 
(Scopus, Copernicus, Science Index та ін.). 
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