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 4 
ВСТУП 

 
Конкуренція у сфері вищої освіти породжує створення нових 

механізмів управління науковими дослідженнями, що спонукає 
наукові колективи і окремих науковців до аналізу своєї публікаційної 
активності для пошуку активних заходів щодо покращення показників 
цитування наукових публікацій [1]. 

Вже є визнаною концепція, що одним з основних результатів 
діяльності науковців є наукові статті, які віддзеркалюють результати 
теоретичних та експериментальних досліджень, що у загальному 
випадку формує функціональні та структурні зміни в різних галузях 
знань [2]. При цьому значущість наукового внеску в розвиток теорії і 
практики, що міститься у наукових статтях, запропоновано визначати 
на основі показників цитування статей. Дійсно, цитування колегами 
певних статей у своїх публікаціях є оцінкою, як правило, позитивною 
статей, що цитуються.  

Наявність множини доступних наукометричних баз, різних 
пошукових систем і соціальних мереж науковців у світовій павутині 
створюють умови для діяльності щодо покращення показників 
цитування [2]. Світовий досвід комунікації спільноти науковців через 
наукові публікації у інформаційному просторі всесвітньої Web-
павутини свідчить про доцільність використання таких систем і 
інформаційних технологій [2–5]. Адже важко спростувати очевидний 
факт, що цитованими є такі публікації, які є доступними широкому 
загалу науковців, які є прочитаними і які містять незаперечну новизну 
або практичну цінність. Тобто для того, щоб певна стаття отримала 
цитуваня, необхідно, аби вона була прочитана якомога більшою 
кількістю фахівців і науковців [6–8].  

Наукометричні бази даних (НБД) є основними осередками 
трансформації знань і каналами подальшого застосування наукових 
результатів, як головної інформаційної та соціальної характеристики 
країни, університету, наукового колективу або окремого науковця [8 – 
12].  

Загальна характеристика НБД містить такі основні властивості: 
обсяг доступної для аналізу бібліографічної інформації, сервісні 
можливості (які наукометричні дані може отримати споживач). Поряд 
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 5 
з досяжністю і простотою пошуку бібліографічних даних слід також 
відзначити дієвість, зрозумілість та наочність представлення 
результатів [1, 5]. 

У вузькому сенсі звернення до НБД дозволяє оцінити наявність 
доступу до публікацій, які розміщені у Інтернет-просторі [9 – 12]. 
Якщо певні НБД надають дані про число посилань на публікації, то ця 
інформація слугує оцінкою наукового рівня та затребуваності 
результатів досліджень.  

У широкому розумінні – наукометричні вимірювання можна 
вважати оцінкою внеску наукових установ і вищщх навчальних 
закладів у національний проект: «Управління якістю освіти в Україні» 
[13]. 

Прикладна наукова робота у нашому навчальному закладі буде 
спрямована на вирішення трьох основних завдань: 

− інформаційно-аналітичного і наукового забезпечення 
діяльності  підприємств області при вирішенні поточних та 
стратегічних завдань; 

− інтеграції науки та вищої освіти з метою актуалізації 
навчального процесу, максимального наближення його до вирішення 
актуальних поточних і стратегічних завдань розвитку підприємств 
регіону; підготовка навчально-методичних посібників, підручників, 
нових курсів та спецкурсів на основі використання результатів 
наукових досліджень; 

− підвищення ефективності  діяльності підприємницьких 
структур на основі впровадження результатів наукових досліджень, 
що виконуватимуться на їх замовлення. 

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про вищу освіту», 
рішення педагогічної ради коледжу від 01.09.14 р. протокол №1, 
рішення  Вченої  ради  університету  від 27.10.14 р. протокол № 3, 
затверджені напрями прикладної наукової діяльності у коледжі.  

З метою зміцнення наукового потенціалу, обміну науковими 
ідеями та досвідом викладацько-дослідницької роботи в коледжі 
систематично провадитимуться наукові та науково-практичні 
конференції, семінари та круглі столи з проблем інформаційних 
технологій із залученням провідних вітчизняних та зарубіжних 
фахівців. 
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Для ознайомлення широкої наукової громадськості з 

результатами науково-дослідних робіт співробітників, аспірантів, 
коледж організував випуск збірника наукових праць «Інформаційні 
технології в освіті, науці та виробництві» (відповідно до рішення 
Вченої ради Одеського національного політехнічного університету 
(протокол №1  від 30.08.2012 р.), а також широке висвітлення 
результатів наукових розробок у фахових періодичних виданнях та 
інших засобах масової інформації. 

Передбачається розширення наукових досліджень за прямими 
угодами з користувачами наукових досліджень (юридичними та 
фізичними особами). 

За рейтингом бібліометрики української науки проекту центру 
досліджень соціальних комунікацій «Social Cjvmunications Research 
Center» збірник займає 87 номер станом на 20.02.2016 р. з 190 
представлених періодичних видань (Електронний ресурс: 
http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals). 

Система «Бібліометрика української науки» призначена для 
надання суспільству цілісної картини стану вітчизняного наукового 
середовища: 

• реєстр науковців України, які представили в мережі Інтернет 
консолідовану інформацію про свої публікації;  

• єдине вікно доступу до бібліометричних показників 
українських учених і колективів у провідних наукометричних 
системах;  

• інструментарій аналітичної обробки бібліометричних даних 
для одержання інформації щодо галузевої, відомчої та регіональної 
структури вітчизняної науки;  

• джерельна база для експертного оцінювання результативності 
діяльності вчених і дослідницьких колективів;  

• національна складова проекту Ranking of Scientists 
(Cybermetrics Lab). 

Інформаційні ресурси Системи формуються шляхом 
опрацювання:  

• створених науковцями на платформі Google Scholar 
бібліометричних профілів, які містять вивірену ними інформацію про 
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46. Альбом форм документів з оформлення курсових та 

дипломних проектів(робіт) для денної та заочної форм навчання 
[Текст] / Херсон. політехн. коледж Одес.нац.політехн.ун-т; уклад.: 
Л.М. Білоусова; Яковенко О.Є.(керівник розробки).–Херсон: ХПТК 
ОНПУ, 2014.- __ с. (Рекомендовані до дуку Вченою радою ОНПУ, 
протокол № 3 від 25.11.14)  

47. Крижановська О. В. Посібник для розрахунків виконавчих 
розмірів калібрів з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація і 
технічні вимірювання»  Затверджено  Вченою радою ОНПУ протокол 
№ 5 від 24.12.2014. 

48. Методичні вказівки до самостійної роботи та контрольних 
робіт з дисципліни «Фізика» для студентів заочної форми навчання 
напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» [Текст] / Укладач: 
Т.О.Семакова – Одеса : ОНПУ, 2014. – 49 с.   

49. Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з 
дисципліни «Теорія електричних і магнітних кіл» для студентів 
заочної форми навчання за напрямом 6.050102 «Комп’ютерна 
інженерія» [Текст]. / Укладач:Т.О.Семакова – Одеса: ОНПУ, 2015 – 36 
с. 

50. Кумановський Є. О. Методичні вказівки щодо виконання 
самостійних робіт з теми «Механіка» частина 1. (Рекомендовані до 
дуку Вченою радою ОНПУ, протокол № 4 від 29.12.15) 

51. Кумановський Є. О. Методичні вказівки щодо виконання 
самостійних робіт з теми «Механіка» частина 2. (Рекомендовані до 
дуку Вченою радою ОНПУ, протокол № 4 від 29.12.15) 

52. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з фізики / 
Укладачі: А.В. Подозьорова, В.А. Горобцов - ХПТК ОНПУ, 38.с. 

53. Конспекти лекцій з розділу «Основи практичної астрономії» / 
Укладач: А.В.Подозьорова - ХПТК ОНПУ, 2013. – 24 с. 

54. 2. Методичні рекомендації щодо проведення Обласної 
олімпіади з фізики (для методистів і викладачів фізики) / Укладачі 
О.А.Баоильник-Куракова, А.В.Подозьорова, - ХПТК ОНПУ, 2015. – 
50 с. 

55. Будяцький А. М. Методичні вказівки щодо виконання курсового 
проекту зі спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і 
двигунів» з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» 

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals)
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політехн. ун-т. – Херсон:   ХПТК   ОНПУ, 2013. – 42с. (рішення 
Вченої ради ОНПУ протокол  № 3 від 25.11.14)                     

39. Удод Л.В. Методичні рекомендації до підготовки та 
проведення відкритого виховного заходу «Розвивайся й далі, мово 
наша рідна, і про нас нащадкам вістку донеси...» [Текст] / – Херсон: 
ХПТК ОНПУ, 2012. – 36 с. (рішення Вченої ради ОНПУ протокол  № 
3 від 25.11.14)  

40. Карлова Н.І., Арбузова Ю.В. Методичні вказівки до 
виконання курсового проекту з дисципліни «Бази даних» для 
студентів спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного 
забезпечення» — Херсон: «ХПТК ОНПУ», 2013. —40 с. (рішення 
Вченої ради ОНПУ протокол  №5 від  24.12.14 р.) 

41. Карлова Н.І. Методичні вказівки щодо виконання курсової 
роботи з дисципліни «Організація баз даних»”, за напрямом 
підготовки бакалаврів, 2014р.  Затверджено Вченою радою ОНПУ № 
4 від 24.12.14 р. 

42. Карлова Н.І. Методичні вказівки до виконання дипломного 
проекту за тематикою «Проектування автоматизованих 
інформаційних систем», Затверджено Вченою радою ОНПУ № 9   від 
23.06.2015 року 

43. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів 
студентами спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного 
забезпечення». Херсон: «ХПТК ОНПУ», 2011. — 69 с. (рішення 
Вченої ради ОНПУ (протокол  №5 від  24.12.14)          

44. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з 
дисципліни «Теорія інформації та кодування» для студентів заочної 
форми навчання спеціальності  «Комп’ютерні системи та мережі»  - 
Херсон: ХПТК ОНПУ, 2014. – 21 стор.  (рішення Вченої ради ОНПУ 
протокол  №5 від  24.12.14 р.) 

45. Методичні рекомендації щодо підготовки навчального 
видання до друку [Текст]/ Херсон. політехн. коледж 
Одес.нац.політехн.ун-т; уклад.: Є.О.Яковенко, Л.М. Білоусова, А.М. 
Шахман.- 2-е вид.перероб. і доп. –Херсон: ХПТК ОНПУ, 2014. -___ с. 
(Рекомендовані до дуку Вченою радою ОНПУ, протокол № 3 від 
25.11.14). 
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результати публікаційної діяльності (ця платформа має найбільший 
обсяг проіндексованих наукових праць і є загальнодоступною);  

• бібліометричних показників систем Scopus, Web of Science, 
Ranking Web of Research Centers. 

Оновлення інформації про значення індексів Гірша в 
бібліометричних профілях учених здійснюється щотижнево, значення 
інших показників актуалізуються щоквартально (індекс Гірша 
науковця дорівнює h, якщо він має h публікацій, кожна з яких 
цитується не менше h разів). 

Відповідно до рішення Вченої ради Одеського національного 
політехнічного університету на базі коледжу з 2006 року створено 
кафедру «Природничо-наукової підготовки» з метою створення умов 
для прикладної наукової роботи науково-педагогічних працівників 
коледжу. 

За зазначеним вище рейтингом бібліометрики української науки 
проекту центру досліджень соціальних комунікацій «Social 
Cjvmunications Research Center» науковий колектив кафедри займає 
рейтинг за номером 58 зі 108 представлених у рейтингу (станом на 
20.02.2016 р.) (Електронний ресурс: 

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=kolectivy). 
З метою пропагування та популяризації прикладних наукових 

розробок коледжу та залучення потенційних споживачів прикладної 
наукової продукції науковці коледжу з 2011 по 20.02.2016р. 
опублікували в різних видавництвах України, країн ближнього та 
дальнього зарубіжжя 206 наукових публікацій, з них 50 у фахових 
виданнях України, 13 у зарубіжних виданнях; 4 монографії, 6 
навчальних посібників. 

За цей період працівниками коледжу проведено рецензування та 
коректорську роботу 66 навчальних видань, прийнято участь у 28 
обласних та Всеукраїнських заходах, розроблено 18 інформаційних 
бюлетенів, опубліковано 163 методичні розробки, отримано 1 патент, 
видано 2 навчальні посібники з грифом МОН, опубліковано 
результати досліджень у більше ніж 90 фахових виданнях та більш 
ніж  190 статтях у збірниках за матеріалами конференцій та семінарів.  

 
 

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=kolectivy)
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НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ І ЗАВДАННЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ 

НАУКОВЦІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 
Г.О. Оборський, В.Д. Гогунський.  

Нові тенденції і завдання щодо 
підготовки науковців вищої 
кваліфікації. Розглянуті  нові вимоги 
щодо планування дисертаційних 
досліджень і публікації результатів у 
зарубіжних фахових виданнях. 

 G.A. Oborsky, V.D. Gogunsky. 
New trends and challenges of training 
highly qualified scientists. Considered 
new requirements for planning 
dissertations and publication of results in 
international professional journals.  

 
Вступ. Розвиток наукових досліджень, що характеризується 

зростанням вимог до наукового рівня результатів та підвищенням їх 
якості досягається переважно за рахунок використання нових 
інформаційних технологій та сучасних методів організації і 
проведення наукового пошуку. Динамічні, функціональні і структурні 
зміни, що виконуються на засадах системності для об’єктів 
дослідження, становлять основу формування нових знань щодо 
розширення можливостей результатів досліджень та створення нової 
цінності в дисертаційних дослідженнях.  

Запити практики та виклики сьогодення щодо удосконалення 
соціальних та організаційно-технічних систем породжують нові 
проблеми і завдання, вирішення яких здійснюється на основі нових 
підходів до наукових досліджень. Сьогодні рівень наукоємності та 
досконалості систем різного призначення визначено у світі як 
ключовий механізм формування конкурентоспроможності держави та 
бізнесу [1]. Тому нагальним завданням для України є формування 
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32. Методичні вказівки до курсової роботи з курсу «Прикладна 

теорія цифрових автоматів» для студентів заочної форми навчання за 
напрямом підготовки «Комп’ютерна інженерія». / Уклад.: Яковенко О. 
Є.  — Херсон: «ХПТК ОНПУ», 2013. — 38 с. 

33. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни «Бази даних» для студентів спеціальності 5.05010301 
«Розробка програмного забезпечення» / Уклад.: Карлова Н. І.— 
Херсон: «ХПТК ОНПУ», 2013. —40 с. (рішення Вченої ради ОНПУ 
протокол  №5 від  24.12.14 р.) 

34. Методичні вказівки щодо  виконання дипломного проекту з 
напрямку «Проектування автоматизованих інформаційних систем» 
для студентів спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного 
забезпечення» / Уклад.: Карлова Н. І.— Херсон: «ХПТК ОНПУ», 
2015. —82 с. (рішення Вченої ради ОНПУ протокол .№6  від 
23.06.2015 р) 

35. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з 
дисципліни «Організація баз даних»”, за напрямом підготовки 
бакалаврів «Комп’ютерна інженерія» / Уклад.: Карлова Н. І.—  
Херсон: «ХПТК ОНПУ», 2013- 35 с. (рішення Вченої ради ОНПУ 
протокол № 5 від 24.12.14 р.)  

36. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з 
предмета «Українська література» для отримання студентами повної 
загальної середньої освіти: Частина 1 [Текст]/ Херсон.політехн. 
коледж Одес.нац.політехн.ун-т; уклад.: Л.В.Удод, О.В.Шкарбуль.- 
Херсон: ХПТК ОНПУ, 2015.-46с. . (рішення Вченої ради ОНПУ 
протокол  № 6 від 24.03.15)                     

37. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з 
предмета «Українська література» для отримання студентами повної 
загальної середньої освіти: Частина 2 [Текст]/ Херсон.політехн. 
коледж Одес.нац.політехн.ун-т; уклад.: О.В.Шкарбуль, Л.В.Удод,.- 
Херсон: ХПТК ОНПУ, 2015.- 46с. (рішення Вченої ради ОНПУ 
протокол  № 6 від 24.03.15)                     

38. Удод Л.В. Методичні вказівки до виконання самостійних 
робіт з дисципліни «Українська мова за   професійним спрямуванням» 
для студентів спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт    
автомобілів і двигунів» [Текст] / Херсон. політехн. коледж Одес. нац. 

mailto:oborsky@ukr.net
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22. Методичні вказівки до практичних занять з фізики. Розділ 

«Електрика і магнетизм» [Текст] / Укладач: Т.О.Семакова - Херсон: 
«ХПТК ОНПУ», 2011 р. – 48 c.  

23. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення курсу 
фізики [Текст] / Укладач: Т.О.Семакова - Херсон: «ХПТК ОНПУ», 
2011 р. – 32 с.  

24. Методичні рекомендації щодо формування умінь і навичок 
самоосвітньої діяльності студентів технічних коледжів у процесі 
вивчення фізики [Текст] / Укладач: Т.О.Семакова  - Херсон: «ХПТК 
ОНПУ», 2011 р. – 30 с.  

25. Методичні вказівки до самостійної роботи та контрольних 
робіт з дисципліни «Фізика» для студентів заочної форми навчання 
напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» [Текст] / Укладач: 
Т.О.Семакова – Одеса : ОНПУ, 2014. – 49 с.  

26. Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з 
дисципліни «Теорія електричних і магнітних кіл» для студентів 
заочної форми навчання за напрямом 6.050102 «Комп’ютерна 
інженерія» [Текст]. / Укладач: Т.О.Семакова – Одеса: ОНПУ, 2015 – 
36 с.  

27. Збірник методичних розробок навчальних занять з дисципліни 
Історія України /  Уклад.: Н.М Куліковська, Р.І.Слєпухіна, Г.М. 
Лебедь – Херсон: ХПТК ОНПУ, 2011. – 56 с. 

28. Методичні рекомендації щодо проведення семінарських 
занять з історії України /Уклад.: Куліковська Н.М., Слєпухіна Р.І.- 
Херсон:ХПТК ОНПУ, 2011.-22с. 

29. Методичні рекомендації щодо виконання самостійних робіт з 
історії України /Уклад.: Слєпухіна Р.І.- Херсон:ХПТК ОНПУ, 2011.-
28 с. 

30. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу 
«Комп’ютерна схемотехніка» для студентів денної та заочної форми 
навчання за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки» / Уклад.: 
Яковенко О. Є. — Херсон: «ХПТК ОНПУ», 2011. — 36 с.  

31. Методичні вказівки щодо використання програми Electronics 
Workbench при моделюванні електронних схем. / Уклад.: Яковенко О. 
Є. — Херсон: «ХПТК ОНПУ», 2012. — 42 с.  
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нової спільноти науковців. Все це підкреслює актуальність підготовки 
наукових кадрів вищої кваліфікації [2]. 

Мета статті. Визначити ключові позиції в підготовці 
дисертаційних робіт з урахуванням сучасних вимог. 

Основна частина. Як відомо, докторська дисертація «повинна 
містити наукові положення та науково обгрунтовані результати у 
певній галузі науки, що розв’язують важливу наукову або науково-
прикладну проблему …» Кандидатська дисертація, як правило, 
«повинна містити нові науково обгрунтовані результати проведених 
здобувачем досліджень, які розв’язують конкретне наукове завдання, 
що має істотне значення для певної галузі науки» [3]. У разі 
виконання наукових досліджень і підготовки дисертаційних робіт до 
захисту слід перш за все визначити відповідність змісту і результатів 
дисертації формулі спеціальності. Визначальними признаками певної 
галузі науки є об’єкт і предмет дослідження, а також засоби та 
процедури, які застосовуються задля досягнення мети досліджень [2]. 

Як приклад, наведемо узагальнену формулу з паспорту наукової 
спеціальності 05.13.22 – Управління проектами та програмами [4]:  

Визначальні признаки проектного управління 
Об’єкт Предмет Засоби Процедури 

Проекти та 
програми з 
ознаками 
унікальності та 
обмеженнями у 
часі і ресурсами, 
що спрямовані на 
досягнення 
визначеного 
корисного 
результату 

Процеси 
управлін-ня 
цінністю, 
знаннями і 
ресурсами 
проектів та 
програм, як 
керованих 
організаційно-
технічних або 
соціальних 
систем 

Інформаційні та 
інноваційні 
технології управ-
ління, моделі, 
методи та механізми 
розв’язання задач 
управління 
проектами та 
програмами 

Планування 
проектів та їх 
виконання, 
аналіз, 
удосконалення 
процесів 
управління, 
підготовка і 
навчання 
персоналу 

 
З кінця 80-х років минулого століття розвиток технологічних 

процесів здійснювався у напрямку інтегрованих інформаційних 
систем, які засновані на уніфікації поняття «життєвого циклу 
продукції», як в стандартах з управління якістю серії ISO 9000, ISO 
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10006 – Управління якістю в проектах, ERP – стандартах (Enterprise 
Resource Planning) [5, 6]. В реальній практиці це змусило відмовитися 
від жорстких і застиглих технологічних систем і перейти до 
динамічних моделей, що неможливо без інформаційної підтримки 
таких моделей. Основу інноваційних напрямків наукових досліджень 
складають системні дослідження процесів та проектно-орієнтованих 
організаційно-технічних систем, створення та стандартизація 
прикладів кращої практики щодо управління змінами в технічних 
системах [6]. 

В листі МОНмолодьспорту пропонується виходячи з аналізу 
дисертаційних робіт « керівникам вищих навчальних закладів і 
наукових установ, головам спеціалізованих вчених рад та науковим 
керівникам на етапі затвердження тем тем дисертацій вченими радами 
звертати увагу на необхідність ґрунтовнішого підходу до планування 
дисертаційних досліджень, формулювання їх тематики, зокрема щодо 
уникнення висловлювань загального характеру під час формулювання 
теми, новизни, предмету та об’єкту дослідження» [7]. Ця вимога не є 
новою. В [3] зазначено, що дисертація на здобуття наукового ступеня 
є кваліфікаційною науковою працею, яка повинна містити висунуті 
здобувачем науково обґрунтовані теоретичні або експериментальні 
результати, а також характеризуватися єдністю змісту і свідчити про 
особистий внесок здобувача в науку. З огляду на це, теми 
дисертаційних робіт повинні відображати основну наукову ідею 
роботи та змістовно визначатися, як правило, предметом та об’єктом 
дослідження. До цього слід додати вимоги щодо формулювання 
протиріччя, яке визначає проблему (або завдання), що розв’язується в 
дисертаційному дослідження. 

Провідні методології наукового дослідження містять опис 
процесів у вигляді: вхід, управління, механізми, вихід. Для 
моделювання та оптимізації процесів розроблені сотні і тисячі 
інформаційних технологій, програмних засобів, які ще не в повній 
мірі задовольняють потреби практики. Саме ця складова різних 
спеціальностей щодо розвитку теоретичних основ та методології – є 
провідною для удосконалення різних систем в динамічному оточенні, 
включаючи управління в умовах кризи, надзвичайних ситуацій та 
катастроф. Багатогранність і системність наукового пошуку 
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заочної форми навчання за спеціальністю 6.030504 «Економіка 
підприємства» [Текст] - Херсон: ХПТК ОНПУ, 2015. – 66 с. 
(рекомендований вченою радою ОНПУ протокол № 3 від 25.11.2014 
р.) 

14. Ротань Н. В. Конспект лекцій з дисципліни «Гроші і кредит» 
для студентів  заочної форми навчання за напрямом підготовки 
«Економіка та підприємництво» [Текст] - Херсон: ХПТК ОНПУ, 2015. 
– 66 с. (рекомендований вченою радою ОНПУ протокол № 3 від 
25.11.2014 р.) 

15. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи 
студентів з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальності 
№ 5.03050901 “Бухгалтерський облік”» / Уклад.: Н. В.Ротань – 
Херсон: ХПТК ОНПУ, 2013. – 58 с. 

16. Л.А. Савенок Методичні вказівки та завдання до виконання 
контрольної роботи з дисципліни «Соціологія». — Херсон: «ХПТК 
ОНПУ», 2015. — 41 с.  

17. Л.А. Савенок Методичні вказівки завдання до виконання 
контрольної роботи з дисципліни «Політологія». — Херсон: «ХПТК 
ОНПУ», 2015. — 26 с.  

18. Л.А. Савенок Методичні вказівки завдання до виконання 
контрольної роботи з дисципліни «Релігієзнавство». — Херсон: 
«ХПТК ОНПУ», 2015. —  с.63. 

19. Посібник з вищої математики. Розділ «Ряди» [Текст] / ОНПУ; 
уклад.: Г. Ф. Сафонова, А. М. Шахман. – Херсон: ХПТК ОНПУ, 2014. 
– 43 с. (Рекомендовано до друку ВР ОНПУ, протокол № 5 від 
24.12.2014) 

20. Посібник з вищої математики. Розділ «Диференціальні 
рівняння». Частина 1 [Текст] / ОНПУ; уклад.: Г. Ф. Сафонова, 
А. М. Шахман. – Херсон: ХПТК ОНПУ, 2014. – 46 с. (Рекомендовано 
до друку ВР ОНПУ, протокол № 5 від 24.12.2014) 

21. Посібник з вищої математики. Розділ «Диференціальні 
рівняння». Частина 2 [Текст] / ОНПУ уклад.: Г. Ф. Сафонова, 
А. М. Шахман. – Херсон: ХПТК ОНПУ, 2014. – 42 с. (Рекомендовано 
до друку ВР ОНПУ,протокол № 5 від 24.12.2014)  



 90 
5. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економічний 

аналіз» за напрямом 6.030509 «Облік та аудит», зі спеціальності 
5.03050901 «Бухгалтерський облік» (в двох частинах, ч. І) / Уклад.: 
Комліченко О.О. – Херсон: ХПТК ОНПУ,  2013. – 56 с. 
(рекомендовано до друку обласним методоб’єднанням викладачів 
обліку та інформаційних технологій протокол № 1 від 24.10.2013 р.) 

6. Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи 
з дисципліни «Фінансовий облік» / Уклад.: О.О. Комліченко, О.М. 
Цвєткова – Херсон: ХПТК ОНПУ, 2013. – 48 с. (рекомендовано до 
друку обласним методоб’єднанням викладачів обліку та 
інформаційних технологій протокол № 1 від 24.10.2013 р.) 

7. Комліченко О.О. Методичні вказівки та завдання до виконання 
контрольної роботи з дисципліни «Історія економіки та економічної 
думки» [Текст] – Херсон: ХПТК ОНПУ, 2015. – 66 с. 
(рекомендований Вченою радою ОНПУ прот. № 3 від 25.11.2014 р.)  

8. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної 
роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік на підприємстві» [Текст] 
– Херсон: ХПТК ОНПУ, 2015. – 52 с.  (рекомендований Вченою 
радою ОНПУ протокол № 3 від 25.11.2014 р.) 

9. П.С. Носов. Моделирование интеллектуальной деятельности 
студента. – Монография. – Саарбрюккен-Берлин, Германия: Lap 
Lambert Academic Publishing, 2011. – 203 с. 

10. Носов П.С. Комп’ютерні технології в інженерній практиці: 
навч. посіб. 2-е вид. доп. та перероб. / П.С. Носов, О.Є. Яковенко. – 
О.: Бахва, 2014. – 292 с. 

11. Інформаційні технології в управлінні якістю діяльності 
навчального закладу. Колективна монографія [Текст] / уклад.: В.Д. 
Яковенко, О.Є. Яковенко,  П.С. Носов. – Одеса: Наука і техніка, 2014. 
– 225 с. 

12. Ротань Н. В. Методичні вказівки та завдання до виконання 
контрольної роботи з дисципліни «Гроші і кредит»  для студентів  
заочної форми навчання за напрямом підготовки «Економіка та 
підприємництво» [Текст] - Херсон: ХПТК ОНПУ,  2015. – 60 с.  
(рекомендований вченою радою ОНПУ прот. № 3 від 25.11.2014 р.) 

13. Ротань Н. В. Методичні вказівки та завдання до виконання 
контрольної роботи з дисципліни «Страхування» для студентів 

 11 
відображена в узагальненій моделі дисертаційного дослідження 
(рис.1). 

  
Рис. 1. Узагальнена модель дисертаційного дослідження: 

НЕ – наукові елементи  
 
Обовязковими елементами представлення дисертаційних 

досліджень є формулювання актуальності і наукової новизни, 
відображення практичного значення роботи та апробації результатів 
на наукових конференціях і семінарах. Важливою складовою 
наукового дослідження є публікації у спеціалізованих фахових 
виданнях, а також у електронних виданнях [8]. Нові вимоги до 
публікації результатів дисертації наступні.  

Докторська дисертація:  загалом не менше 20 фахових 
публікацій,   з них «не менше чотирьох публікацій у наукових 
періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено 
дисертацію. До таких публікацій можуть прирівнюватися публікації у 
виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз» 
[8]. З вказаних 20 фахових публікацій можна опублікувати не більше 5  
статей в електронних  виданнях. 

НЕ 
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Кандидатська дисертація: загалом не менше 5 фахових 

публікацій  та «не менше однієї статті у наукових періодичних 
виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. 
До такої публікації може прирівнюватися публікація у виданнях 
України, які включені до міжнародних наукометричних баз». З 
вказаних 5 фахових публікацій можна опублікувати не більше 1  
статті в електронних  виданнях [8]. 

Вказані вимоги щодо публікування у наукових періодичних 
виданнях інших держав набувають чинності з 1 вересня 2013 р.  

Не знімаючи з аспіранів і здобувачів докторських ступенів 
завдань щодо необхідності подання статей у зарубіжні видання слід 
все ж наголосити на тому, що і перед вищим менеджментом 
університетів і МОНмолодьспорту постає проблема створення 
сприятливих умов для включення більшого числа видань України до 
міжнародних наукометричних баз. І хоча цей процес є доволі 
довготривалим і витратним, треба неупинно рухатись в цьому 
напрямку.  

Ефективність наукової діяльності може оцінюватися з 
використанням як якісних, так і кількісних показників [9]. В основі 
якісних оцінок лежать висновки експертів. Суб'єктивність подібних 
оцінок знижує достовірність отриманих результатів. Кількісні оцінки 
засновані на опублікованих даних і патентної інформації: це число 
публікацій, аналіз частоти їх цитованості (індекс цитування), індекс 
Хірша, імпакт-фактор наукового журналу, в якому роботи 
опубліковані, кількість отриманих вітчизняних і міжнародних грантів, 
стипендій, вітчизняних та іноземних премій , участь у міжнародному 
науковому співробітництві, складі редколегій наукових журналів. З 
вищеперелічених показників останнім часом найбільший інтерес 
представляють індекс цитування, індекс Хірша та імпакт-фактор. 

Міжнародна практика наукометричних досліджень сьогодні 
найбільш часто базується на використанні двох комерційних баз 
даних: Web of Science і Scopus. 

Scopus є найбільшою мультидисциплінарною реферативною 
базою даних наукових публікацій без повних текстів (з посиланнями 
на повні тексти публікацій). Scopus містить посилання на повні тексти 
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освіті, науці та виробництві.Збірник наукових праць. Випуск 4(9). 
О.:Наука і техніка ,2014.-244с. с. 82-88 

186.С.О. Савченко, Н.В. Євдокімова.Моделювання вихідних 
характеристик автомобільнихгенераторівзмінного струму. // 
Інформаційні технології в освіті, нації та виробництві: збірник 
наукових праць [Текст]. – Вип. 5(10). – О.: Наука і техніка, 2014. – 
260с. – мов. укр.., рос., англ. С.69-73 

 
7 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ, ПОСІБНИКИ 
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ, КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ, 
ПРАКТИКУМИ, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ,  

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТОЩО 
 

1. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з 
дисципліни «Системи технологій» для студентів заочної форми 
навчання спеціальності  «Економіка підприємства» [Текст] / Уклад. 
А.М. Живець. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 40 стор. (рекомендований 
Вченою радою ОНПУ протокол №3 від 25.11.2014 р.) 

2. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з 
дисципліни «Економетрика» для студентів заочної форми навчання 
спеціальності  “Економіка підприємства” [Текст] / Уклад. А.М. 
Живець. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 20 стор. (рекомендований Вченою 
радою ОНПУ протокол №3  від 25.11.2014 р.) 

3. Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з 
дисципліни «Регіональна економіка» для студентів заочної форми 
навчання спеціальності «Економіка підприємства» [Текст] / Уклад. 
А.М. Живець. – Одеса: ОНПУ, 2015. – 40 стор. (рекомендований 
Вченою радою ОНПУ протокол №8 від 23.06.2015 р.)            

4. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему: 
«Розрахунок природного освітлення» з дисципліни «Основи охорони 
праці» для студентів спеціальностей 5.03050901 «Бухгалтерський 
облік», 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.03050201 
«Інформаційна діяльність підприємства» [Текст] / Уклад. А.М. 
Живець. – Херсон: ХПТК ОНПУ, 2015. – 32 с. (рекомендований 
Вченою радою ОНПУ протокол № 4 від 29.12 15 р.) 
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178.Ю.О. Васеньова, Т.В.Попенко. О настоящем человеке. – Нам 

95… (портрети, спогади, долі): Спеціальний випуск до 95- річчя 
Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного 
політехнічного університету[ Текст].- Вип.1 – Херсон: ТОВ «ВКФ» 
СТАР» ЛТД, 2015. – 215 с. - мов. укр.,рос.,англ. 

179.Ю.О. Васеньова, В.Б.Гончарова. «Воспоминаний чистых, 
добрых нам не счесть!...» – Нам 95… (портрети, спогади, долі): 
Спеціальний випуск до 95- річчя Херсонського політехнічного 
коледжу Одеського національного політехнічного університету[ 
Текст].- Вип.1 – Херсон: ТОВ «ВКФ» СТАР» ЛТД, 2015. – 215 с. - 
мов. укр.,рос.,англ. 

180.С.А. Аверіна, Г.О. Дробот, Т.В.Попенко, Ю.О. Васеньова. 
Найважча професія- бути людиною. – Нам 95… (портрети, спогади, 
долі): Спеціальний випуск до 95- річчя Херсонського політехнічного 
коледжу Одеського національного політехнічного університету[ 
Текст].- Вип.1 – Херсон: ТОВ «ВКФ» СТАР» ЛТД, 2015. – 215 с. - 
мов. укр.,рос.,англ. 

181.Д.А. Дрозд, Ю.О. Васеньова. «Живи для Всіх! Не думай про 
себе…». – Нам 95… (портрети, спогади, долі): Спеціальний випуск до 
95- річчя Херсонського політехнічного коледжу Одеського 
національного політехнічного університету[ Текст].- Вип.1 – Херсон: 
ТОВ «ВКФ» СТАР» ЛТД, 2015. – 215 с. - мов. укр.,рос.,англ. 

182.Дробот Г.О. «Перспективи розвитку вітроенергетики у 
південно-східному  регіоні України» //Інформаційні технології в 
освіті, науці та виробництві.Збірник наукових праць. Випуск 4(9). 
О.:Наука і техніка, 2014.-244. с..88-97 

183. Дробот Г.О. «Мінімалізація потужності електропривода з 
асинхронними двигунами»//Інформаційні технології в освіті, науці та 
виробництві.Збірник наукових праць. Випуск 5(10). О.:Наука і 
техніка, 2014.-260. с.63-69 

184. Мокрані О.О. «Мінімалізація потужності електропривода з 
асинхронними двигунами»//Інформаційні технології в освіті, науці та 
виробництві.Збірник наукових праць. Випуск 5(10). О.:Наука і 
техніка, 2014.-260. с.63-69 

185. Мокрані О.О. «Перспективи розвитку вітроенергетики у 
південно-східному  регіоні України» //Інформаційні технології в 
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понад 28 млн. статей більш 4 тис. видавництв по всьому світу, контент 
щодня оновлюється. 

Scopus дозволяє проводити пошук по більш ніж 15 тис. наукових 
видань, найбільш авторитетних у науковому середовищі. Scopus веде 
підрахунок цитувань авторів наукових публікацій з 1960 року. 

За останні 30 років сформувався набір наукометричних 
показників, за якими проводяться кількісні оцінки і порівняльний 
аналіз наукової активності та продуктивності на рівнях: 
індивідуальних дослідників; колективів та організацій; країн і 
регіонів. 

До них відносяться:  
1) кількість публікацій;  
2) аналіз частоти цитованості публікацій;  
3) імпакт-фактор наукового журналу, в якому вони публікуються;  
4) кількість отриманих вітчизняних і міжнародних грантів;  
5) участь у міжнародному науковому співробітництві, складі 

редколегій наукових журналів . 
З перелічених показників останнім часом найбільший інтерес 

представляють індекс цитування, індекс Хірша та імпакт-фактор. 
Індекс цитування – прийнята в науковому світі міра «значущості» 

праць науковця. Значення індексу визначається кількістю посилань на 
цю працю (або прізвище) в інших джерелах. 

Індекс Хірша є кількісною характеристикою продуктивності 
вченого, заснованої не тільки кількості цитувань його публікацій, але 
й на кількості цих публікацій. Наприклад, індекс Хірша дорівнює 5, 
якщо у автора є 5 публікацій, кожна з яких цитується іншими 
авторами не менше 5 разів. Статті, цитовані менш ніж 5 разів, в 
індексі не враховуються. H-індекс представляється відносно 
об'єктивною оцінкою важливості і затребуваності праць вчених, у 
зв'язку з тим, що простий підрахунок загальної кількості 
опублікованих дослідником робіт може бути наслідком його 
працездатності, а не показником якості проведених досліджень, в той 
же час, часто цитований вчений може підтримувати свою репутацію, 
наприклад, написанням оглядових статей чи співавторством у безлічі 
робіт. 
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Імпакт-фактор журналу – це чисельний показник авторитетності 

наукового журналу, що відображає кількість посилань на статті, 
опубліковані в журналі за два попередні роки, віднесене до загальної 
кількості статей, опублікованих у цьому ж журналі за ці роки. 

База даних Scopus у багатьох країнах є одним з головних джерел 
отримання наукометричних даних для проведення оціночних 
досліджень на державному або корпоративному рівні. Вона є 
комерційною і повна її версія доступна тільки на умовах передплати. 
Однак існує можливість безкоштовного перегляду ресурсів БД Scopus 
в обмеженому режимі Author preview. У той же час пересічений 
науковець (або аспірант) звертаючись до WEB-сторінки Scopus 
опиняється перед «зачиненим вікном» і не може отримати необхідну 
для наукової роботи інформацію. Scopus не стягує платню за 
публікації у наукових журналах. Але на сайті Scopus є посилання до 
інших установ, які здійснюють допомогу авторам у підготовці і 
публікації наукових статей у виданнях, що включені до Scopus. 

Дізнатися безкоштовно про свій індекс цитування в БД Scopus 
можна за посиланням: 

 http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url. 
Окрім БД Scopus існують інші широко відомі міжнародні 

наукометричні бази даних: Thomson Reuters (ISI) Web of Knowledge, 
Springer, Begell House Inc., Pleiades Publishing, Kluwer і ін. Всі вони є 
комерційними проектами. 

Серед некомерційних наукометричних баз – аналогів Scopus 
можна назвати Сореrnicus. В Україні часто використовують 
наукометричну базу проекту eLibrary.ru (РИНЦ – Российский Индекс 
Научного Цитирования), яка включає 35989 наукових журналів, з них 
тільки  7523 російських видань. РИНЦ - це національна інформаційно-
аналітична система, яка акумулює більше 2 мільйонів публікацій 
російських авторів, а також інформацію про цитування цих публікацій 
з понад 3000 російських журналів. Користуватися РИНЦ можна після 
реєстрації безкоштовно. Приклад пошуку наукових публикацій за 
прізвищем автора «Оборський Г.О.» показано на рис. 2. 

В проекті eLibrary.ru усі публікації упродовж року після видання 
можна отримати за замовленням за певну платню. Через рік, якщо це 
дозволено видавцем, всі статті знаходяться у вільному доступі.  
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171.В.С. Назаренко, О.В. Левченко «Використання онлайн та 

3Dзасобів навчання для підвищення ефективності навчально-
виховного процесу» //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції з міжнародною участю[Текст]. – Вип. 18  -О.: Айлант, 
2015. –240 с. 

172. Носова Г.В. Використання сучасних підходів під час 
проектування комп’ютерних мереж студентами в рамках 
лабораторного практикуму // Збірник наукових праць за матеріалами 
Всеукраїнської науково-практичної конференції „Інновації у 
підготовці фахівців технологічної, професійної освіти та готельно-
ресторанного бізнесу”. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2014. – С. 144-
149. 

173. Носова Г.В. Экспертное оценивание интеллектуальной 
деятельности студента-программиста // Збірник наукових праць за 
матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 
«Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и 
транспорте» Одеса: Черноморье, 2014. Т.4. С 124-131. 

174. Г.В. Носова, О.В. Свириденко. Засоби і принципи 
автоматизованого проектування деталей автомобілів. // Научные 
труды SWorld. – Выпуск 3(40). Том 6. – Иваново: Научный мир, 2015 
– С. 54-58. 

175. О.В.  Павличенко,  Г.В.  Носова,  П.С.  Носов.  Дослідження 
життя та роботи В.О. Павлюченко. //  НАМ  95…  (портрети,  спогади,  
долі):  Спеціальний  випуск  до 95-ти  річчя  Херсонського  
політехнічного  коледжу  Одеського національного  політехнічного  
університету [Текст].  —  Вип.  1  — Херсон: Наука і техніка, 2015. – 
С. 115-118. 

176. Уткіна Н.Є., П.С. Носов «Комп’ютеризована система 
просторової ідентифікації положення сегментів лікувального корсету» 
//Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві: збірник  
наукових праць [Текст]. – Вип. 4(9) - О.: Наука і техніка, 2014. – 224 с. 

177.Максимова О.Є., Уткіна Н.Є. «Аналіз методів виімірювання 
параметрів  радіо компонентів//Інформаційні технології в освіті, науці 
та виробництві: збірник наукових праць[Текст].- Вип. 5 (10). – О.: 
Наука і техніка, 2014. – С.174-182. – мов. Укр.., рос., англ.. 

http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url
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165.Аблова Г.В. Від практики до навчання – шлях викладача 

Молчанової С.В. / Г.В. Аблова. //   Інформаційні технології в освіті, 
науці та виробництві: збірник наукових праць [Текст]. – Вип. 7(12). – 
О.: Наука і техніка, 2015. - с. 133-140.  

166.В.В. Коленко, А.О. Маляренко, А. В. Альохіна. Практичні 
оцінки стійкості систем / [Текст] / Інформаційні технології в освіті, 
науці та виробництві: збірник наукових праць— Вип. 11  – О.: Наука і 
техніка, 2015.  

167.О. І. Куценко, А. В. Альохіна, В. В. Коленко.  «Безкінечна 
стежина на ниві педагогічної праці»/ [Текст] / НАМ 95...(портрети, 
спогади, долі): Спеціальний випуск до 95-ти річчя Херсонського 
політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного 
університету. - Вип. 1 - Херсон: ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2015.  - 6 
с. 

168.О.В.Наумкіна, О.П.Сіліщенко, А.В.Альохіна «Від завідуючої 
навчальною частиною Херсонського машинобудівного технікуму до 
завідуючої лабораторією організації навчального процесу 
Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного 
політехнічного університету. Ретроспектива досягнень та внеску в 
історію розвитку навчального закладу  Щеглової Вікторії 
Афанасіївни» / [Текст] / НАМ 95...(портрети, спогади, долі): 
Спеціальний випуск до 95-ти річчя Херсонського політехнічного 
коледжу Одеського національного політехнічного університету. - Вип. 
1 - Херсон: ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2015. – 201 с. 

169.Т.Є. Багмет, С.А.Гущанінова, О.В.Левченко, М.С. Сафонов  
„Методи обробки даних  та створення  програмних засобів для 
оптимізації поселення студентів в гуртожиток”  - //Інформаційні 
технології в освіті, науці та виробництві: збірник  наукових праць 
[Текст]. – Вип. 4(9) - О.: Наука і техніка, 2014. – 224 с. 

170.Н.І.Карлова, Т.Є.Багмет, А.М.Шахман, Г.О.Філонюк 
„Інформаційна система відбору та обробки даних для прогнозування 
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Рис. 2. Результати пошуку публікацій за прізвищем автора 

 
Google Академія (http://scholar.google.com.ua/) - пошукова 

система. 
Google Академія – це наукова пошукова система і разом з тим 

відкрита наукометрична база даних наукових публікацій одночасно. 
Певною мірою вона є некомерційним аналогом БД Scopus. Крім того, 
що вона дозволяє виконувати розширений пошук наукової літератури 

http://scholar.google.com.ua/
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переважно за науковими джерелами, вона визначає також частоту 
цитування знайдених за вашим запитом робіт. Після достатньо 
простої реєстрації для перевірки чи індексується ваше онлайн 
джерело, достатньо ввести його назву або прізвище автора в строку 
запиту Google Scholar, що дозволяє отримати результати вказані на 
рис. 3. Система обчислює індекс Хірша по публікаціям автора, а 
також відображає кількість цитувань кожної статті.  

 

 
 

Рис. 3. Представлення результатів у Google Академія 
Зі списку результатів пошуку за гіперпосиланням «цитування» 

можна отримати відомості про те, скільки і в яких саме документах є 
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посилання на конкретну публікацію в межах бази даних Google 
Академія. 

Google Академія класифікує статті так само, як і вчені, оцінюючи 
весь текст кожної статті, її автора, видання, в якому стаття з'явилася, і 
частоту цитування даної роботи в науковій літературі. Найбільш 
релевантні результати завжди відображаються на першій сторінці. 

На жаль, Google Scholar не є настільки ж авторитетним джерелом 
наукометричних інформації як Web of Science або Scopus через 
відсутність жорстких вимог до інформації, що  індексується. 
Позитивним моментом використання Google Scholar є те, що всі 
публікації є у відкритому доступі і нема необхідності їх копіювати для 
аспірантів або магістрів. 
Висновок. Означені вище особливості виконання дисертаційних 

досліджень та нові вимоги щодо публікації результатів наукових робіт 
потребують більш ґрунтовного відношення здобувачів до 
представлення матеріалів своїх наукових досліджень.  
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УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ 
НАУКОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НАУКОВИХ 

ПУБЛІКАЦІЙ  
 

В. Д. Гогунський, В. Ю. Васильєва, 
В. О. Яковенко. Управління процесом 
формування наукометричних показників 
наукових публікацій. Виконано аналіз 
життєвого циклу наукових публікацій і 
показано, що просуванню статей до 
науковців у світовій спільноті притаманні 
властивості марківських процесів. 
Комунікаційні впливи змінюють 
ймовірності станів системи з послідовним 
рухом по траєкторії від відсутності 
інформації про публікацію до 
ознайомлення з нею через стан 
позитивного відношення до її цитування. 
Доведено, що у разі використання систем 
Google Scholar, ORCID, Mendeley, 
Academia, ResearchGate та ін., за активної 
участі авторів у розміщені своїх 
публікацій збільшується частка статей, які 
є доступними колегам у Інтернет-просторі. 

V. D. Gogunsky, V. Yu. Vasilieva, 
V.A. Iakovenko. Managing the formation 
scientometric indicators of scientific 
publications. The analysis of the life cycle 
of scientific publications and show that to 
the advancement of scientific articles in 
the world community inherent properties
of Markov processes. Communication 
influences the probability of changing 
system states with consistent movement 
along the trajectory from a lack of 
information about the publication to 
familiarize with it because of the positive 
attitude to state its citation. It is proved 
that the use of Google Scholar, ORCID, 
Mendeley, Academia, ResearchGate et al., 
with the active participation of authors in 
their publications are increasing the 
proportion of articles that are available to 
colleagues in the Internet - space . 

Постановка проблеми. Конкурентнція у сфері вищої освіти 
породжує створення нових механізмів управління науковими 
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дослідженнями, що спонукає наукові колективи і окремих науковців 
до аналізу своєї публікаційної активності для пошуку активних 
заходів щодо покращення показників цитування наукових публікацій 
[1]. Вже є визнаною концепція, що одним з основних результатів 
діяльності науковців є наукові статті, які віддзеркалюють результати 
теоретичних та експериментальних досліджень, що у загальному 
випадку формує функціональні та структурні зміни в різних галузях 
знань [2]. При цьому значущість наукового внеску в розвиток теорії і 
практики, що міститься у наукових статтях, запропоновано визначати 
на основі показників цитування статей. Дійсно, цитування колегами 
певних статей у своїх публікаціях є оцінкою, як правило, позитивною 
статей, що цитуються. Наявність множини доступних наукометричних 
баз, різних пошукових систем і соціальних мереж науковців у світовій 
павутині створюють умови для діяльності щодо покращення 
показників цитування [2]. Світовий досвід комунікації спільноти 
науковців через наукові публікації у інформаційному просторі 
всесвітньої Web-павутини свідчить про доцільність використання 
таких систем і інформаційних технологій [2 – 5]. Адже важко 
спростувати очевидний факт, що цитованими є такі публікації, які є 
доступними широкому загалу науковців, які є прочитаними і які 
містять незаперечну новизну або практичну цінність. Тобто для того, 
щоб певна стаття отримала цитуваня, необхідно, аби вона була 
прочитана якомога більшою кількістю фахівців і науковців [6 - 8].  

Мета статті. Стаття продовжує дослідження, які наведені у 
работах [1 − 7]. У цих статтях розглянуто основні характеристики 
наукометричних баз і виконно аналіз показників цитування, які є у 
світовій науковій спільноті загальноприйнятними. Завдання цього 
дослідження - побудувати модель життєвого циклу наукових 
публікацій, що дозволить встановити загальні механізми формування 
системи цитування наукових статей.  

Аналіз сучасних публікацій. Наукометричні бази даних (НБД) 
є основними осередками трансформації знань і каналами подальшого 
застосування наукових результатів, як головної інформаційної та 
соціальної характеристики країни, університету, наукового колективу 
або окремого науковця [8 – 12]. Загальна характеристика НБД містить 
такі основні властивості: обсяг доступної для аналізу бібліографічної 
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інформації, сервісні можливості (які наукометричні дані може 
отримати споживач). Поряд з досяжністю і простотою пошуку 
бібліографічних даних слід також відзначити дієвість, зрозумілість та 
наочність представлення результатів [1, 5]. 

У вузькому сенсі звернення до НБД дозволяє оцінити наявність 
доступу до публікацій, які розміщені у Інтернет-просторі [9 – 12]. 
Якщо певні НБД надають дані про число посилань на публікації, то ця 
інформація слугує оцінкою наукового рівня та затребуваності 
результатів досліджень. Залишимо за рамками цієї статті обговорення 
мотивів, якими керувались інші автори у разі цитування певних 
статей. Приймемо за аксіому, що цитування статей є, як правило, 
позитивною оцінкою опублікованих результатів досліджень. У 
широкому розумінні – наукометричні вимірювання можна вважати 
оціною внеску наукових установ і вищіх навчальних закладів у 
національний проект: «Управління якістю освіти в Україні» [13]. 

Таку трактовку щодо оцінки публікаційної активності та 
результативності наукових досліджень можна означити у разі 
використання ціннісного підходу [14]. Як відомо [15], за ціннісного 
підходу (рис. 1) результативність проектів визначається за допомогою 
кортежа: 

С = {(цінність ↔ драйвери ↔ засоби ↔ показники)і ↔ 
індикатори}, 

де   і= 1, 2, …, n  індекс виду цінності.  
При цьому, як правило, розглядаються таки види цінності: 

цінність продукту, цінність розвитку, цінність діяльності, цінність 
процесу. Всі без виключення види цінності містять наукову складову, 
яка у кінцевому результаті відображається у наукових публікаціях.  

Актуальність оцінки активності науковців та процесів цитування 
наукових публікацій обумовлена низкою сучасних вимог [15]: 

− визначені критерії оцінювання діяльності ВНЗ; 
− змінені вимоги до фахових видань; 
− посилені вимоги до рівня і числа публікацій дисертаційних 

досліджень; 
− запроваджено урахування статей у конкурсах щодо 

фінансування наукових досліджень; 
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− публікації ураховуються при проведенні конкурсів на вакантні 
посади; 

− показники цитування у виданнях, що індексовані у 
міжнародних наукометричних базах, включені до державних вимог з 
акредитації ВНЗ. 

Життєвий цикл публікацій. Зазвичай на основі виконаних 
експериментальних або теоретичних досліджень автори готуть статтю 
до публікації, у якій висвітлюють нові дані і результати наукових 
пошуків [5 - 7]. Редакції журналів виконують редагуваня статті, 
направляють її на рецензування 

Після позитивної рецензії формують паперовий або електронний 
примірник номеру журналу. Статті готового примірника журналу 
розміщуються редакцією у різних депозитаріях, а також у НДБ, у яких 
індексується наукове видання (рис. 1). Далі починається «самостійне 
життя» публікації. Наукова спільнота (А, В, …) отримує можливість 
ознайомитись зі змістом статті, пошукові автомати НДБ вилучають 
метадані статей (автори, організація, анотації, пристатейний список 
літератури). Метадані використовуються для визначення показників 
цитування. 

Як показано на рис. 2, об’єктивно існують ближній і дальній 
шляхи (цикли) цитування публікацій. Ближній цикл пов'язаний з 
появою посилання на публікацію у тому ж журналі, де була 
опублікована стаття. Дальній цикл – цитування виконується у іншому 
журналі. Разом з тим існує певна ймовірність, що деякі автори (PL) 
можуть запозичити частку матеріалу статті без посилання на 
першоджерело. Крім того слід зазначити, що деякі науковці (X, Y, Z) 
взагалі не отримують доступ до публікації через різні причини. 

Зазначені особливості життєвого циклу публікацій породжують 
просте питання: «У який спосіб можна збільшити показники 
цитування?» Слід зазначити, що автори публікації, як було вказана 
вище, на цьому етапі життєвого циклу статті є відстороненими і не 
можуть активно впливати на те, щоб їхню роботу цитували інші 
автори. Тому базуючись на схемі рис. 1 можна зробити основну 
рекомендацію, що статті слід публікувати у фахових виданнях, де 
колеги зможуть ознайомитись зі статею і оцінять її позитивно шляхом 
цитування. 
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Парадокси цитування. У роботі [16] виконана оцінка якості 

статті за допомогою різних підходів. У першому варіанті за 
допомогою платформи DSpace оцінили число ознайомлених з 
публікацією [17] (публікація розміщена Д.В. Лук’яновим у репозитарії 
Білоруського державного університету). Визначено, що число 
ознайомлених з публікацією сягає 574 звернень, у тому числі, 
кількість скачувань становить 346. У той же час, індекс Гірша за 
даними пошукової системи Google Академія становить тільки 9? 
Наведені дані свідчать про те, що не всі ознайомлені з публікацією 
цитують її. 

В статті [18] виконано зіставлення результатів щодо визначення 
числа публікацій для Одеського національного університету за 
різними формами запитів. Показано, що розбіжність даних тим 
більша, чим більший часовий інтервал публікацій.  

Доступ до множини публікацій світової спільноти науковців 
формує нове відношення до такої слабо структурованої галузі, як 
наукометричні бази даних публікацій. Навіть світові лідери у наданні 
наукометричних послуг, такі як Scopus, представляють дані у формі: 
«as is» (як є). Такий підхід не є креативним через відсутність 
зворотнього зв’язку між авторами і командою супроводу 
наукометричної бази Scopus [18]. Для підвищення достовірності 
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Рисунок 1 – Життєвий цикл публікації - ближній і дальній шлях цитування  
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визначення числа статей для університетів і організацій треба авторам 
публікацій уточнити метадані своїх статей. 

Особливості життєвого циклу публікацій дозволяють виробити 
основні рекомендації щодо управління публікаціями з метою 
збільшення показників цитування (рис. 2). По-перше, статті повинні 
містити нові дані і результати, а також мати наукову новизну і 
практичну значущість. По-друге, статті слід публікувати у фахових 
виданнях, да колеги зможуть ознайомитись зі статею і оцінити її 
позитивно (або негативно) шляхом цитування. 

Принципова схема управління процесом, що показана на рис. 2, 
містить цикл управління, у якому спільнота авторів або окремі 
науковці самі обирають засоби {a, b, c … y, z} для розповсюдження 
результатів своїх досліджень у журналах, репозиторіях або у 
комунікаційних Internet – системах. Таким чином, розміщення 
публікацій слід віднести до елементів управління системою. 

Загальне число статей, які представлені у світовому WEB-
просторі перевищує один мільярд одиниць. Які особливі послуги 
надають наукометричні бази? Екранний інтерфейс: дійсно на перший 
погляд все передбачено. Але дуже багато статей не мають атрибутів 
країни або організації, у якій працює автор. До того ж прізвища 
деяких авторів мають різне написання. Реєстраційні форма не 
кореспондується з публікаціями кожного автора, тому завжди 
виникають проблеми у авторів з однаковими прізвищами.  

Все це створює додаткові труднощі на шляху публікації до свого 
читача [18].  

Разом з тим, як видно з рис. 1, існує і інший шлях просування 
публікацій до читачів у Інтернет-просторі. Цей шлях пов'язаний з 
активною участю авторів статей у розміщенні своїх публікацій у 
таких інформаційних системах, як Google Scholar, ORCID, Mendeley, 
Academia, ResearchGate [9 - 11]. Звісно, що ведення множини своїх 
публікацій у цих системах є досить затратним з точки зору витрат 
часу.  

Але, на нашу думку, такий підхід є виправденим – ніхто окрім 
автора не може об’єктивно представити наукові результати. 

Для сучасного стану наукометричних досліджень характерними 
рисами є формування умов автоматизації процесів пошуку статей [4]. 
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Рисунок 2 – Принципова схема управління процесом 
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Action (сприйняття - цитування); 5 – Abort (негативне відношення). 
Однією з кількісних характеристик ефективності просування 
публікації до читача є число акцій або контактів, що дозволяють 
досягнути мети [21].  

Як видно з рис. 3, основним є початковий стан S1 – Awareless 
(необізнанність). Далі під впливом ознайомлення з публікацією у 
науковців змінюється відношення до неї. Позначимо через Sі, і = 1…5 
всі можливі стани деякої спільноти споживачів: S1 – необізнанність 
(Awareless); S2 - обізнаність (Awareness); S3 – позитивне відношення  
(Attitude); S4 – здійснення цитування (Action); S5 – негативне 
відношення до статті (Abort). 

Ці стани утворюють нову модель 5А’s, яка відображає повну 
групу несумісних подій (рис. 3). 

У моделі 5A’s існує залежність випадкового процесу зміни 
станів Si у часі t[0, T]. Значення S є можливим станом випадкового 
процесу Si(t), якщо в інтервалі [0, T] є час t, що ймовірність P{s-
z<S(t)<s+z} ≥ 0 для будь-якого z>0 [23 -25]. Час t пробігає дискретний 
ряд значень t0, t1, t2, …, tN : {tn, n= N,0 } і випадкова величина Si(tn)=Si|n 
може приймати дискретну множину значень s1, s2, …, sk або {sk, 
k= K,1 }. Дана модель відображає марківський ланцюг. «Марковість» 
наукових комунікацій підтверджується тим, що і в комунікаціях і в 
марківських ланцюгах можливі зміни ймовірностей станів системи по 
кроках k, існують ймовірності переходів у інші стани, сума перехідних 
ймовірностей з деякого стану дорівнює одиниці, сума ймовірностей 
всіх станів на кожному кроці також рівна одиниці, має місце 
подібність топологічної структури переходів [26]. 

Переходи з різних станів показані на розміченому графі (рис. 4). 
Особливе позиціювання в ланцюзі Маркова належить станові S5 – 
Abort (негативне відношення). В цей стан система попадає після стану 
S2, в який можна повернутись після більш детального вивчення 
публікацій.  

У той же час, негативне відношення до статті не видкидає 
ймовірності її цитування, що показано на графі стрілкою переходу від 
S5 до S4. Крім того від стану S5 є можливим перехід до S1, що 
обумовлюється процесами «забування» за Еббінхаусом [27].  
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Рисунок 3 - Граф станів моделі 5А’s 

 
За крок приймаємо проведення деякої акції. Хай у будь-який 

момент часу (після будь-якого k-го кроку) система S може бути в 
одному з n станів: 

S = {s1, s2  .,    sn},    (1) 
тобто здійсниться одна з повної групи несумісних подій: S1(k), 

S2(k) .,    Sn(k), де k – номер кроку проведення деякої комунікації [28]. 
Позначимо ймовірність цих подій після k-го кроку: 

p1(k)= ψ(S1(k));  p2(k)= ψ(S2(k));... ;pn(k)= ψ(Sn(k)).   (2) 
Для кожного k-го кроку справедливий вираз  

p1(k)+ p2(k)+ …. + pn(k)=1,     (3) 
оскільки p1(k), p2(k), …, pn(k) - ймовірності несумісних подій, що 

утворюють повну групу подій. 
Величини {p1(k), p2(k), …, pn(k)} є ймовірністю станів 

однорідного марківського ланцюга з дискретним часом, в якому 
ймовірності переходів πij не залежить від номера кроку. Для будь-
якого кроку k існують також ймовірності затримки системи в даному 
стані. На графі проставлені стрілки тільки для тих переходів, 
перехідні ймовірності яких не рівні нулю. «Ймовірності затримки» πii 
доповнюють до одиниці суму перехідних ймовірностей за всіма 
переходами з даного стану [28]. 
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Матриця ||πi.j||, що включає перехідні ймовірності марківського 

ланцюга (рис. 3), має вигляд: 
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На основі матриці перехідних ймовірностей, за умови, що 
початковий стан системи відомий, можна знайти ймовірності станів 
{p1(k), p2(k),…, p5(k)} після будь-якого k-го кроку за формулою: 
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де Т – знак транспонування; 
Отримані ймовірності станів дозволяють прогнозувати і 

оцінювати ефективність комунікацій. Завдяки властивостям 
розробленої моделі 5A’s ймовірнісна сутність комунікаційних 
процесів може бути відображена за допомогою марківських ланцюгів. 
У загальному випадку акції (контакти), які є основою комунікацій, 
виконують завдання зміни відношення читача до публіуацій (рис. ).  

Визначення перехідних ймовірностей ||πi.j|| між станами системи 
в марківському ланцюзі зазвичай здійснюється на основі 
експериментальних даних, які можна одержати при анкетуванні 
науковців. Анкетування дозволяє встановити число комунікацій 
(кроків) і ймовірності станів спільноти споживачів, на яку спрямовані 
комунікації. Для обчислення за цими даними перехідних 
ймовірностей ||πi.j|| необхідно розв’язати зворотну задачу марківського 
ланцюга із застосованням методу Монте-Карло [29].  

Інший спосіб настроювання марківської моделі на конкретну 
систему використовує знання експертів, які знають особливості 
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функціонування системи [30 - 36]. Визначена на основі експертної 
оцінки матриця перехідних ймовірностей ||πi.j|| має такі перехідні 
ймовірності:  

.

88,005,0005,002,0
083,01,005,002,0
015,085,000
10,0020,070,00
0001,004,095,0

. =jiπ
     (6)

 

 
Моделювання за допомогою розробленої марківської моделі для 

базового варіанту системи, тобто того стану, що існує, показало 
результати, які відображені на рис. 5.  

 
Рисунок 5 – Зміна ймовірностей станів щодо розподілу 

науковців за рівнем відношення до публікацій: S1 – необізнанність; S2 - 
обізнаність;  

S3 – позитивне відношення; S4 – здійснення цитування; S5 – негативне  
відношення 

Як показано на рис. 1, у разі використання  систем Google 
Scholar, ORCID, Mendeley, Academia, ResearchGate та ін., за рахунок 
«дальнього циклу цитування» збільшується частка статей, які 
надходять до науковців, що і стає одним з чинників збільшення 
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показників цитування. Використання вказаних способів просування 
публікацій до читачів відобразиться в ланцюзі Маркова зміною 
перехідної ймовірності π1.2. Приймемо, що у разі активної участі 
авторів у розміщенні своїх публікацій у зазначених системах, 
величина π1.2= 0,4 – тобто ефективність комунікацй збільшилась на 
порядок.  

Отримані дані моделювання (рис. 4 і рис. 5) не протрічать 
прийнятій гіпотезі, що розміщення авторами статей у таких системах, 
як Google Scholar, ORCID, Mendeley, Academia, ResearchGate 
дозволить підвищіти показники цитування. Так, за прийнятих умов, 
ймовірність цитування публікацій зросла від р4(k=15) ≈ 0,14 до 
значення р4(k=15) ≈ 0,34.  

 

 
Рисунок 5 – Зміна ймовірностей станів у разі поліпшення 

комунікацій (позначення на рис. 4) 
 
Підтверджено принципове твердження, що спосіб просування 

наукових публікацій до читачів у Інтернет-просторі шляхом активної 
участі авторів статей у розміщенні своїх публікацій у різних 
наукометричних базах, репозиторіях і наукових соціальних мережах є 
обґрунтованим. Задача науковців полягає у створенні умов широкого 
доступу колегам до своїх публікацій у Інтернет-просторі. 
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Висновки. Вперше побудована марківська модель 

слабоструктурованої системи спільноти науковців, яка у кількісній 
формі дозволяє охарактеризувати життєвий цикл наукових публікацій.  

Принципова схема станів і переходів між ними, що представлені 
в моделі 5А's в повній мірі відображає властивості наукової спільноти. 
Комунікаційні впливи змінюють ймовірності станів системи з 
послідовним рухом по траєкторії від відсутності інформації про 
публікацію до позитивного відношення до неї і її цитування. При 
цьому обов'язковим станом є також негативне відношення до 
публікацій.  

Доведено, що можна керувати показниками цитування наукових 
публікацій у разі використання інформаційних систем Google Scholar, 
ORCID, Mendeley, Academia, ResearchGate та ін. Активна участь 
авторів у розміщені своїх опублікованих статей у цих системах 
призводить до збільшення частки статей, які стають доступними 
широкому колу колег в світовій науковій спільноті, що і стає одним з 
чинників збільшення показників цитування. 
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SCOPUS: ДОСТОВІРНІСТЬ ДАНИХ ЗА ЗАПИТАМИ  
ЩОДО ЧИСЛА ПУБЛІКАЦІЙ УНІВЕРСИТЕТІВ  

Г.О. Оборський, В.Д. Гогунський,   
В.А. Волобоєв. Scopus: достовірність 
даних за запитами щодо числа 
публікацій університетів. Показано, що 
світові лідери у наданні наукометричних 
послуг, такі як Scopus, представляють 
дані у формі: «as is» (як є). Для 
підвищення достовірності визначення 
числа статей для університетів і 
організацій треба авторам публікацій 
уточнити метадані своїх статей.  

G.A. Oborsky, V.D. Gogunsky, 
V.A. Voloboyev. Scopus: reliability of 
data on the number of requests for 
publications of universities. It is shown 
that the world's leaders in the provision of 
scientometric services such as Scopus, 
representing data in the form: «as is». To 
improve the reliability of determining the 
number of items for universities and 
organizations need to specify metadata 
writer his articles. 

 
Вступ. Одним з результатів діяльності науковців є відображення 

наукових досягнень у публікаціях, які віддзеркалюють теоретичні, 
функціональні та структурні зміни в різних областях знань і певним 
чином становлять основу комунікацій між науковцями різних країн 
[1]. Наявність доступу до множини публікацій у світовій павутині 
створила умови для розвитку досліджень з наукометрії – наукового 
напрямку щодо обґрунтування і застосування вимірювань у такій 
слабо структурованій галузі як наукові дослідження [2]. Світовий 
досвід комунікації спільноти науковців через наукові публікації у 

mailto:oborsky@ukr.net
mailto:victor@3g.ua
mailto:voloboev@gmail.com
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інформаційному просторі всесвітньої Web-павутини свідчить про 
доцільність застосування деяких показників продуктивності наукової 
діяльності [2 – 4]. 

Мета статті. Оцінка достовірності відображення публікацій у 
наукометричній базі Scopus на прикладі індексування статей 
науковців  

Одеського національного політехнічного університету на основі 
створення різних форм запитів. 

Актуальність дослідження. 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 
[2].  

Перший крок. За наказом МОНмолодьспорту України (від 17 
жовтня 2012 р. № 1111) змінені вимоги до видань щодо включення в 
перелік фахових для створення умов відповідності міжнародним 
вимогам.  

Другий крок. Конкурс щодо фінансування проектів наукових 
досліджень і розробок з 2013 р. проводиться з урахуванням числа 
публікацій, які індековані у Scopus та в інших міжнародних 
наукометричних базах (Наказ МОНмолодьспорт України від 
30.08.2012 р. № 956). 

Третій крок. Посилені вимоги «до планування дисертаційних 
досліджень, формулювання їх тематики, зокрема щодо формулювання 
теми, новизни, предмету та об’єкту дослідження» (Лист 
МОНмолодьспорту України від 14.02.2013 № 1/9-116).  

Четвертий крок. Суттєвою складовою дисертаційних 
досліджень є публікації у спеціалізованих фахових виданнях, а також 
у електронних виданнях [3].  Нові вимоги до публікації 
встановлюють: для докторської дисертації загалом не менше 20 
фахових публікацій, з них «не менше чотирьох публікацій у наукових 
періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено 
дисертацію»; для кандидатської дисертації, відповідно, не менше 5 
фахових публікацій та однієї статті у виданнях інших держав. До 
публікацій у виданнях інших держав можуть прирівнюватися 
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публікації у фахових виданнях України, які включені до міжнародних 
наукометричних баз». (Наказ МОН України від 03.12.2013 № 1380). 

П’ятий крок. До критеріїв оцінювання діяльності вищих 
навчальних закладів включений показник: «чисельність науково-
педагогічних працівників, які мають публікацію у виданнях іноземних 
держав або у виданнях України, що включені до міжнародних науково 
метричних баз у звітному навчальному році» (Наказ МОН України від 
20.06.1013 р. № 809.). 

Шостий крок. Створення робочої групи МОН щодо розробки і 
підготовки пропозицій для включення показників цитування у 
виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, до 
державних вимог з акредитації спеціальностей і ВНЗ (Наказ МОН № 
1461 від 22.10.2013 р.)  

Вказані вимоги до наукових публікацій за результатами 
дисертаційних досліджень, безпосереднє оцінювання ВНЗ за 
кількістю публікацій у виданнях іноземних держав і наукових 
виданнях України, що входять до міжнародних наукометричних баз, а 
також формування нових державних вимог з акредитації, 
трансформують публікаційну активність науковців вищих навчальних 
закладів з особистої зацікавленості професорсько-викладацького 
складу у один з найсуттєвіших показників діяльності ВНЗ. Це означає, 
що планування набору абітурієнтів, вибори викладачів, фінансування 
наукових досліджень будуть базуватись на даних про публікації та 
показники цитування. Тому, вочевидь, для управління цим проектом 
слід створити інформаційно-аналітичну систему моніторингу 
публікаційної активності науковців ВНЗ України [5, 6]. Саме ця 
діяльність має стати сьомим кроком активізації виходу на 
міжнародний рівень: «кожний науковець має знати число та індекс 
Гірша своїх публікацій». 

Доступ до множини публікацій світової спільноти науковців 
формує нове ставлення до такої слабо структурованої галузі як бази 
даннях наукових публікацій [1 - 2]. Особливу увагу слід приділити 
якості наукових публікацій – не тільки з точки зору новизни та 
практичної значимості досліджень, але й в плані оформлення та 
представлення тексту статей прийнятною науковою англійською 
мовою.  
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Урахування публікацій у світових рейтингах університетів. 
Найвпливовіший рейтинг найкращих університетів світу (QS 

World University Rankings) визачається за методикою британської 
консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS) [7]. 
Запропонований в 2004 році спільно з британським виданням Times 
Higher Education він вважається одним з найбільш впливових 
глобальних рейтингів університетів. З 2010 року єдиний рейтинг 
розділився на два: видання Times Higher Education випускає рейтинг 
кращих університетів світу The World Reputation Rankings спільно з 
агентством Thomson Reuters, а Quacquarelli Symonds продовжує 
випускати рейтинг під назвою QS World University Rankings. 

Рейтинг оцінює університети за наступними показниками: 
активність і якість науково-дослідної діяльності, висновки 
роботодавців і кар'єрний потенціал, якість навчання та 
інтернаціоналізація. Ці показники охоплюють ключові стратегічні 
місії університетів світового значення, за які вони відповідають перед 
учасниками процесу: академічною спільнотою, роботодавцями, 
учнями та їх батьками. Щорічно в дослідженні оцінюються понад 2,5 
тисячі вищих навчальних закладів по всьому світу. За його 
підсумками складається рейтинг 500 найкращих університетів світу, а 
також рейтинги університетів з окремих дисциплін. Рівень досягнень 
університетів оцінюється на підставі результатів комбінації 
статистичного аналізу діяльності навчальних закладів, аудійованих 
даних (включаючи інформацію щодо індексів цитування з бази даних 
Scopus), а також даних глобального експертного опитування 
представників міжнародної академічної спільноти і роботодавців.  

До опитування залучаються представники міжнародної 
академічної спільноти (QS Global Academic Survey). Серед них 
провідні вчені та ректори більше 500 університетів. Респондент може 
назвати до 30 університетів, не називаючи ВНЗ, в якому він працює. 
Опитування проводиться в п'яти предметних областях: природничі 
науки, соціальні науки, гуманітарні науки і мистецтво, науки про 
життя, інженерні науки і технології. В опитуванні представників 
роботодавців (QS Global Employer Survey) беруть участь кілька тисяч 
компаній із понад 90 країн світу. Нижче представлені показники, за 
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5. Ротань Н.В. Фінанси підприємства: навчально-методичний 

посібник [Текст] / Н.В. Ротань, О.О. Комліченко. – Херсон: Айлант, 
2014. – 168 с.  ISBN 978-966-630-090-6. Особистий внесок – розділи І, 
ІV-ІX. (рекомендований вченою радою ОНПУ протокол № 3 від 
25.11.2014 р.) 

6. . Glushkov A.V., Relativistic quantum theory: Advanced 
approach to construction of the Green’s function of the Dirac equation with 
complex energy and mean-field nuclear potential / Glushkov A.V, 
Khetselius O.Yu., Loboda A.V, Shakhman A.N., Svinarenko A.A., Florko 
T.A. // Frontiers in Quantum Methods and Applications in Chemistry and 
Physics: Series: Progress in Theoretical Chemistry and Physics, Eds. 
M.Nascimento, J.Maruani, E.Brändas, G.Delgado-Barrio (Berlin, 
Springer). – 2014. – Vol. 33. – P. 71–94. 

7. Комліченко О.О., Ротань Н.В.  Бухгалтерський облік: навч. 
посібник. [Текст]. - Херсон: Айлант, 2015. – 160 с. (рекомендований 
вченою радою ОНПУ протокол № 3 від 25.11.2014 р.) 

8. І.О. Носова, П.С. Носов, О.Є. Яковенко. Технологія 
конструкційних матеріалів [Текст]: лабораторний практикум для 
вищих навчальних закладів  – О.: Наука і техніка, – 2012. — 188 с. 
ISDN 978-966-1552-39-4. Рекомендовано МОНмолодьспрту України 
як навчальний посібник для ВНЗ (лист №1/11-2531 від 30.03.2011 р.) 
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– 225 с. 
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с. ISBN 978-966-8783-40-1. Фіксований власний внесок – Розділ І, V, 
VІІ.  
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якими проводиться оцінка діяльності університетів за QS рейтингом 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Співвідношення складових  

QS рейтингу: 
1 - Індекс академічної репутації 
(опитування); 2 - Індекс репутації серед 
роботодавців (опитування); 3 - 
Співвідношення професорсько-
викладацького складу по відношенню до 
чисельності учнів; 4 - Індекс цитування 
наукових статей викладацького складу 
по відношенню до чисельності 
викладачів (Scopus); 5 - Частка 
іноземних викладачів по відношенню до 
чисельності викладацького складу (за 
еквівалентом повної ставки); 6 - Частка 
іноземних студентів відносно до 
чисельності учнів (програми повного 
циклу навчання). 

Рис. 2. Показники за Шанхайським 
рейтингом: 

1 - Кількість статей, опублікованих в 
Nature або Science; 2 - Число часто 
цитованих публікацій (показник 
цитованості SCIE - Science Citation Index -
Expanded і SSCI - Social Science Citation
Index; 3 - Число викладачів, які отримали 
Нобелівську або Філдсівську премії; 4 -
Число часто цитованих у наукових 
виданнях публікацій; 5 - Число 
випускників вузу, які одержали 
Нобелівську або Філдсівську премію. 6 -
Співвідношення п'яти вищевикладених 
показників до чисельності персоналу ВНЗ. 

Інший впливовий рейтинг найкращих вузів світу ARWU 
(Академічний рейтинг університетів світу) складається Інститутом 
вищої освіти Шанхайського університету Цзяо Тун [8]. Тому його 
називають Шанхайським рейтингом. Результати рейтингу у вигляді 
списку 500 кращих вузів світу публікуються з 2003 року. У цьому 
рейтингу питома вага публікаційної активності університетів 
становить 60 % (рис. 2). Рейтинг кращих вузів світу складається 
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тільки для тих університетів, викладачі або випускники яких мають 
Нобелівську чи Філдсівську премію, публікують у наукових виданнях 
цитовані наукові дослідження, індексовані в Science Citation Index 
Expanded та Social Science Citation Index. Таких вузів виходить всього 
1000 в світі, 500 кращих з них потрапляють до Шанхайського 
рейтингу. 

На жаль, українські університети у цих рейтингах значно 
відстають від провідних університетів США, Канади, Англії і 
Німеччини. 

Вказані 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 [1].  

Наукометричні бази. Міжнародна практика наукометричних 
досліджень сьогодні найбільш часто базується на використанні двох 
баз даних: Web of Science і Scopus. Широко відомі також міжнародні 
наукометричні бази даних: Thomson Reuters (ISI) Web of Knowledge, 
Springer, Begell House Inc., Pleiades Publishing, Kluwer і ін. Всі вони є 
комерційними базами. 

Серед некомерційних наукометричних баз з технічних наук 
можна назвати наступні [2]: Science Direct, Сореrnicus, Science Index, 
DOAJ, BASE, Driver, MLibrary, WorldCat, FreeFullPDF, arXiv, Google 
Serch та ін.  

Заслуговує на увагу також відома програма Publish or Perish, яка є 
пошуковою системою і дозволяє виконувати пошук публікацій за 
прізвищем автора [9]. Результатом роботи системи є повний комплект 
наукометричних показників по публікаціям автора – від індекса Гірша 
до числа співавторів у знайдених статтях. Можна також через 
сполучник OR{або} заповнити строку запиту прізвищами всіх 
викладачів кафедри – отримаємо всі доступні в Intrentet статті 
викладачів кафедри. 
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5. Glushkov A.V., Loboda A.V., Tkach T.B., Shakhman A.N 
Generalized energy approach in electron-collisional spectroscopy of 
multicharged ions in plasma in Debye approximation// Proc. of the 16th 
International Conference on the Physics of Highly Charged Ions (HCI-
2012). – Heidelberg (Germany). – 2012. – September 2-7. P. 244 

6. Serga I.N., Dubrovskaya Yu.V, Kvasikova A.S., Sukharev D.E. 
Shakhman A.N Spectroscopy of hadronic atoms: Energy shifts// 
Міжнародний науковий журнал Journal of Physics: C Ser. (IOP, London, 
UK). – 2012. – Vol.397. – P.012013 

7. Shakhman A.N The energy shifts and widths and strong π,K-N 
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Proc. of the XXVIII International Conference on Photonic, Electronic and 
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Крім того можна визначити h-індекси для наукових журналів. У 

табл. 1, на прикладі видання «Праці Одеського політехнічного 
університету», приведені ці дані з урахуванням того, що автори у 
своїх пристатейних списках використаних джерел не завжди 
дотримуються загальноприйнятних правил щодо написання назви 
видання.  

Як слідує з приведених у табл. 1, множина публікацій у виданні 
«Праці Одеського політехнічного університету» є слабо 
структурованою множиною даних. Тільки один атрибут – назва 
видання – має 11 значень. Якщо додати до цього ще й різні варіанти 
написання (перекладу) прізвищ, оскільки зазначене видання містить 
статі на трьох мовах (російською, українською та англійською), то 
невизначеність і варіабельність атрибутів статей може збільшитись на 
порядок.  

Таблиця 1 - Показники цитування для видання «Праці Одеського 
політехнічного університету» за даними пошукової системи Publish or Perish 

№ Варіанти назви видання у публікаціях Статей Цитат h - і н д е к с 
1 Тр. Одес. политехн. ун-та 174 458 7 
2 Труды Одесского политехнического 

университета 95 281 7 

3 Праці Одеського політехнічного 
університету 17 31 2 

4 Труды Одес. политехн. ун-та 15 47 4 
5 Труды ОНПУ 9 17 2 
6 Праці Одес. політехн. ун-ту 2 3 1 
7 Odes'kyi politechnichnyi universytet.  Pratsi 2 4 2 
8 Пр. ОНПУ 1 2 2 
9 Труды ОГПУ 43 14 2 
10 Тр. ОГПУ 1 4 4 
11 Праці  Одес. держ. політехн. ун-ту 1 2 2 

 
Наукометричні показники. Останнім часом найчастіше 

застосовуються: індекс цитування, h-індекс та імпакт-фактор [10].  
Індекс Гірша або h-індекс – наукометричний показник, 

запропонований американським фізиком Хорхе Гіршем [10]. Індекс 
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Гірша є кількісною характеристикою продуктивності одного автора, 
групи вчених, університету або країни в цілому, що визначається на 
основі кількості публікацій і числа цитувань цих публікацій. Для 
визначення індексу Гірша наявні статті ранжують по спадній числа 
посилань на них. Далі, визначають ту статтю, ранг якої збігається з 
числом її цитувань. Це число і є h-індекс. Індекс Гірша не має 
фізичного тлумачення. Цей показник розділяє статті на дві частини. 
Статті з першої частини мають число цитувань, що перевищує ранг 
статті. Друга частини включає решту статей. 

Індекс Гірша може обчислюватися з використанням як 
загальнодоступних наукометричних баз даних в Інтернеті, 
(наприклад, Google Scholar, Science Index(eLIBRARY.ru), ADS NASA), 
так і баз даних з платною підпискою (наприклад, Scopus або Web of 
Science). Слід зазначити, що індекс  

Гірша, підрахований для одного і того ж науковця з 
використанням різних баз даних, буде, взагалі кажучи, різний – як і 
інші наукометричні характеристики, оскільки він залежить від області 
охоплення обраної бази даних.  

Індекс цитування має подвійне тлумачення. В Україні і Росії це 
поняття визначає число цитувань публікацій або відношення числа 
цитувань до базових показників публікацій – числа журналів, авторів і 
ін. Сучасне тлумачення індекса цитування пов’язане з англомовною 
калькою цього поняття. Під індексом цитування розуміється 
реферативна база даних наукових публікацій, що індексує посилання, 
зазначені в пристатейний списках цих публікацій і яка надає кількісні 
показники цих посилань (такі як сумарний обсяг цитування, індекс 
Гірша та ін).  

Імпакт-фактор (ІФ або IF) – чисельний показник наукового рівня 
журналу. З 1960-х років він щорічно розраховується Інститутом 
наукової інформації (англ. Institute for Scientific Information, ISI) і 
публікується в журналі «Journal Citation Report». Розрахунок імпакт-
фактора заснований на трирічному періоді. Наприклад, імпакт-фактор 
журналу в 2013 році I2013 обчислюється за формулою: I2013 = A / B, 

де A – число цитувань упродовж 2013 року в журналах, що 
відслідковуються Інститутом наукової інформації, статей, 
опублікованих в даному журналі в 2011-2012 роках;  
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ВАК) [Текст] // Чорноморський літопис: Наук. журнал. - Миколаїв: 
Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2012. – Вип. 3. – 88-92 

96. Л.А. Савенок, С.Г. Водотика Учителі Херсонщини кінця 
ХІХ-початку ХХ ст. у світлі просопографії [Текст] // Чорноморський 
літопис: Наук. журнал. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2014. – 
Вип. 9. – 154-162. 

97. Л.А. Савенок, С.Г. Водотика Зміни етнічної структури 
населення Херсонської області у 2 половині ХХ ст. [Текст]  // 
Історичний архів. Наукові студії: Зб. наук. праць. — Вип. 13 — 
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014 — С. 26 – 33. 

98. Л.А. Савенок Сучасний політико-правовий статус кримських 
караїмів [Текст] // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний 
щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Вип. 32. – Запоріжжя: ЗДУ, 
2014. – С.67-71. 

99. Л.А. Савенок Сучасні візії причин появи магдебурзького 
права в Україні [Текст] // Чорноморський літопис: Наук. журнал. - 
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2015. – Вип. 10. – 113-114. 

100. Сафонова Г.Ф. Розробка матемтичної моделі 
комбінованого методу створення базових конструкцій одягу [Текст] / 
Г.Ф. Сафонова // Східно-Європейський журнал передових технологій 
Серія: Математика і кібірнетика — прикладні аспекти — Харьков — 
2/4 (74), 2015 — С. 8-15. 

101. Семакова Т.О. Роль засобів медіаосвіти у формуванні 
самоосвітніх умінь студентів технічних коледжів / Т.О.Семакова // 
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету 
імені Т.Г.Шевченка: Серія: педагогічні науки: [збірник]. – Чернігів: 
ЧНПУ, 2011. – Вип. 89. – С. 381-384. 

102. Семакова Т.О. Інформаційно-навчальне середовище з 
фізики як засіб формування самоосвітніх умінь студентів / 
Т.О.Семакова // Інформаційні технології в освіті: [збірник наукових 
праць]. – Херсон: ХДУ, 2011. – Вип. 10. – С. 117-121. 

103. Семакова Т.О. Порівняльний аналіз підготовки студентів 
бакалаврату з фізики / Т.О.Семакова // Вісник Чернігівського 
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293-298. 
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Вип. 15. – С. 195–200  
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області. Шахман І.О., Пилипенко Ю.В., Бистрянцева А.М. 
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Грінь Д.С., 2015. – С. 265–275. 
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– Чернівці : БДФЕУ, 2015. – С. 71-75. 

90.  Живець А.М. Сучасні інструменти стратегічного управління 
ВНЗ / [Текст] А. М. Живець // Вісник Одеського національного 
університету. Серія «Економіка», Том 20. Вип. 5. – Одеса, 2015. 

91. Комліченко О.О. Стратегічне управління регіональним 
розвитком туризму на основі кластерного підходу // Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки / 
Херсон. - 2014. - Вип. 6. Част. 5. - с. 120-124.    
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94. Л.А. Савенок, С.Г. Водотика Маловідома сторінка життя і 
діяльності історика та архівіста Василя Веретенникова (стаття ВАК) 
[Текст] // Чономорський літопис: Наук. журнал. - Миколаїв: Вид-во 
ЧДУ ім. П.Могили, 2011. – Вип. 2. – 94-98 

95. Л.А. Савенок, С.Г. Водотика Походження кримських 
караїмів: аналіз існуючих концепцій і шляхи пошуку істини (стаття 
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B – число статей, опублікованих в даному журналі в 2011-2012 

роках. 
Відповідно до ІФ (в основному в інших країнах, але останнім 

часом все більше і в Україні) оцінюють рівень журналів, якість статей, 
опублікованих у них, дають фінансову підтримку дослідникам і 
приймають співробітників на роботу. Імпакт-фактор має хоча і 
великий, але неоднозначно оцінюваний вплив на оцінку результатів 
наукових досліджень. 

Пошук статей, що індексовані в Scopus, на прикладі 
Одеського національного політехнічного університету. 

Загальне число статей, які представлені у світовому WEB-
просторі перевищує один мільярд одиниць. Частка охоплення 
світових публікацій у БД Scopus становить біля 4 %. Які особливі 
послуги надає Scopus, яких немає в іншіх БД? Екранний інтерфейс: 
дійсно на перший погляд все передбачено. Але дуже багато статей не 
мають атрибутів країни або організації, у якій працює автор. До того 
ж прізвища деяких авторів мають різне написання. Реєстраційна 
форма не кореспондується з публікаціями кожного автора, тому 
завжди виникають проблеми у авторів з однаковими прізвищами. Все 
чарез те, що команда супроводу проекту Scopus, тільки як 
виключення, після тривалого листування вность часткові зміни у 
атрибути статей. Яка може бути віра до результатів запитів, коли 
Одеського національного политехнічного університету (ОНПУ), як 
слідує з отриманих результатів в роботі [11], у наслідок переходу до 
форми пошукових запитів за прізвищем авторів число публікацій 
змінилось від 572 до 720. І це за умови, як вказують автори [11], що не 
всі прізвища науковців університету включені у пошуковий запит.  

Виконаємо уточнення числа публікацій ОНПУ, що опубліковані 
у виданнях, які індексуються в БД Scopus. Робота в режимі 
оплаченого доступу. Вхід в систему http://www.scopus.com/. Запуск 
пошуку для даних: Affiliation "odessa", - дозволяє знайти організацію 
"Odessa State Polytechnic University". Форма результатів пошуку 
містить такі параметри: назва організації, число статей та інші 
додаткові дані. Загальне число публікацій вчених Одеського 
політехнічного університету у часовому інтервалі 1961-2014 р. 
становить 581 одиницю станом на 30.04.2014 р.  

http://www.scopus.com/
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Новий запит, який включає персональні дані науковців ОНПУ, 

Scopus ID номер авторів, має такий вигляд.  
(AF-ID("Odessa State Polytechnic University" 60008605) OR  
AU-ID("Azhogin, V. V." 6603489948) OR AU-ID("Alekseeva, L. A." 7102418729) OR AU-ID("Andreev, 
L. P." 7006239144) OR AU-ID("Anelchik, D. E." 7801374512) OR AU-ID("Astahov, V. P." 
6505932606) OR AU-ID("Balan, S. A." 6603878491) OR AU-ID("Balashov, K. K." 7003286914) OR AU-
ID("Baranenko, V. I." 7003316498) OR AU-ID("Baranov, P. E." 8383592500) OR AU-ID("Belikov, V. T." 
7102372966) OR AU-ID("Belyaev, M. S." 7003903531) OR AU-ID("Berezin, V. T." 24486046000) OR 
AU-ID("Bilei, D. V." 55813415600) OR AU-ID("Biryukov, B. N." 6701491691) OR AU-ID("Bogatova, 
O.A." 52363095600) OR AU-ID("Bogdanova, L.A." 36869327600) OR AU-ID("Bolshakov, A. 
G."7003875508) OR AU-ID("Bondarev, V.V."7102900135) OR AU-ID("Borisenko, V.A."7103097798) OR 
AU-ID("Burmakov, A. I."24512982000) OR AU-ID("Burov, A. I." 16512716900) OR AU-ID("Butenko, A. 
I." 24578927300) OR AU-ID("Butko, A. I." 6701800776) OR AU-ID("Vaganov, Yu A." 6507292908) OR 
AU-ID("Varlamov, M. L." 6508279905) OR AU-ID("Verkhivker, G. P." 55925566300) OR AU-
ID("Vlasenko, V. A." 7102138175) OR AU-ID("Voinov, A. P." 7005950065) OR AU-ID("Voinov, A. P." 
36765495200) OR AU-ID("Voronitsyn, I. S." 16511585600) OR AU-ID("Vostrov, G. N." 16511746600) 
OR AU-ID("Vostrov, G.N." 15063627800) OR AU-ID("Vykhvaten', L. F." 6505836991) OR AU-
ID("Gavrilyuk, Yu N." 6602715342) OR AU-ID("Gantmakher, F.R."24593479200) OR AU-
ID("Gerasimovskii, V.I." 16545892700) OR AU-ID("Gerasimyak, R.P."6602512191) OR AU-
ID("Gerliga, V.A." 6701508430) OR AU-ID("Glushko, M.F."6506377031) OR AU-ID("Gogunskii, V.D." 
56054256000) OR AU-ID("Golovanov, Yu N." 16524215400) OR AU-ID("Grabovskii, 
A.M."6602694484) OR AU-ID("Gramenitskiǐ, V.A." 6508039700) OR AU-ID("Grechko, N. F." 
6603215531) OR AU-ID("Grigoryan, G. D." 7005291284) OR AU-ID("Gutenmacher, L.I."6507216994) 
OR AU-ID("Dashevskii, M.M." 6603564926) OR AU-ID("Denisov, V.E."16439253200) OR AU-
ID("DZHAGUPOV, R.G."6602940459) OR AU-ID("Dobrinskii, G. K." 6506728245) OR AU-ID("Erasov, 
F. N." 6506761940) OR AU-ID("Zablonskii, K. I."6507519184) OR AU-ID("Zablonskii, K. I." 
36962805800) OR AU-ID("Zavriev, K. S." 6506842983) OR AU-ID("Zaitseva, L.S." 16519059800) OR 
AU-ID("Zelentsova, T.N." 6603069014) OR AU-ID("Zemskov, G. V." 6602186885) OR AU-
ID("Zubarev, V. V." 7005058390) OR AU-ID("Zubkov, V. A." 7103014583) OR AU-ID("Ivanov, N. F." 
16503323400) OR AU-ID("Kazakov, A.I."7102915834) OR AU-ID("Kishnevskii, V. A."6506713946) OR 
AU-ID("Klimenko, A. A." 7101772735) OR AU-ID("Kozlov, V. P." 7402207579) OR AU-ID("Komlev, 
A.I." 6601973421) OR AU-ID("KOROBOV, A. P." 7005348562) OR AU-ID("Korotetskii, Yu 
L."6507584285) OR AU-ID("KORTNEV, A.V." 35438735400) OR AU-ID("Korytin, A. M." 6602520040) 
OR AU-ID("Kostandi, G. V." 6506207375) OR AU-ID("Kostrova, G. V." 6506553469) OR AU-
ID("Kostyukov, A. A." 7004135756) OR AU-ID("Kostyukov, V.A."16413244500) OR AU-ID("Koshevoi, 
V. M." 6701716205) OR AU-ID("Kravchenko, S. V." 8858570500) OR AU-ID("Kravchuk, V. S." 
16525547200) OR AU-ID("Kravchuk, V. S." 7004166689) OR AU-ID("Krisilov, Yu D." 6602552045) OR 
AU-ID("Krylov, A.N." 16476853600) OR AU-ID("[No Author ID found]" 6463915200) OR AU-
ID("Kukuruznyak, A. P."6507912489) OR AU-ID("Kunshenko, B.V." 6505958998) OR AU-
ID("Kutsenko, A. N." 7006647891) OR AU-ID("Kutsenko, A. N." 7006647895) OR AU-ID("Kutsenko, 
A. N." 7006647875) OR AU-ID("Lenkov, S. V." 6505683868) OR AU-ID("Liptuga, I. V." 6505899742) 
OR AU-ID("Lugovskoi, A. L." 7004058922) OR AU-ID("Lugovskoi, A.L."36828007200) OR AU-
ID("Mazurkov, M.I." 6603665803) OR AU-ID("Makarov, V. K." 7401690142) OR AU-
ID("Maksimenko, V. S." 7005172062) OR AU-ID("Markovskii, V. F." 6602122833) OR AU-
ID("Matalin, A.A." 6603376944) OR AU-ID("Matveenko, A.A."16525235700) OR AU-ID("Mashkov, A. 
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K." 7004709251) OR AU-ID("Mashkov, A. K." 16496429500) OR AU-ID("Merkachev, V. N." 
7801671015) OR AU-ID("Mokritskii, V. A." 6507009182) OR AU-ID("Moldavanov, V. P." 
6505772961) OR AU-ID("Nagornyi, I. M." 6506532639) OR AU-ID("Nazarenko, A. F." 7102029428) 
OR AU-ID("Nikolaenko, V. M."7005552034) OR AU-ID("Novokhatskiy, I.A." 6505777147) OR AU-
ID("Obolentsev, F. D." 6602236469) OR AU-ID("Oleynik, V. N." 6602389610) OR AU-ID("Olesevich, 
K. V." 6506668552) OR AU-ID("Panov, L. I." 6603390744) OR AU-ID("Parasochkin, V. A." 
6508079800) OR AU-ID("Perlov, A. V." 7005056086) OR AU-ID("Petrov, L. P." 7103004431) OR AU-
ID("Plotnikova, Liliya I." 7005222686) OR AU-ID("Pogosov, A. Yu" 36925355700) OR AU-
ID("Ponomareva, T. N." 7005065789) OR AU-ID("Popovenko, N. S." 36069756900) OR AU-
ID("Potapov, N. P." 7004294205) OR AU-ID("Potapov, N. P." 16547427200) OR AU-ID("Prister, Boris 
S." 6603814743) OR AU-ID("Prodius, I. P." 6504570328) OR AU-ID("RABINOVICH, D. I." 
35246730900) OR AU-ID("Rabinovich, D. I." 7006428918) OR AU-ID("Radimov, S. N." 6506278166) 
OR AU-ID("Radchik, A. S."16531560700) OR AU-ID("Rzhepishevskii, I.K." 24750558900) OR AU-
ID("Rodin, P. R." 7004504149) OR AU-ID("Rudenko, I. I." 7004004264) OR AU-ID("Rusov, V. D." 
55195090400) OR AU-ID("Savvin, N. N." 6505757632) OR AU-ID("Savilov, Yu V." 6504460320) OR 
AU-ID("Sagura, A. N." 6507946128) OR AU-ID("Samkov, E. Ya" 6507277337) OR AU-ID("Sverdlik, 
Meshulim B." 6701509526) OR AU-ID("Selivanov, Yu A." 24527196800) OR AU-ID("Semenyuk, V. F." 
6603902318) OR AU-ID("Sergeev, S. T." 7101928541) OR AU-ID("Skalevoi, V. V." 16532408300) OR 
AU-ID("Skalozubov, V.I."6602922929) OR AU-ID("Snezhnoy, R.L." 6506285574) OR AU-
ID("Sokolenko, V.N." 36938373300) OR AU-ID("Sokolov, V.N."7402729463) OR AU-ID("Stepurenko, 
V. T." 6508088154) OR AU-ID("Tarasenko, V. I." 7103302586) OR AU-ID("Taubman, E.I." 
6602616330) OR AU-ID("Timchenko, P. M." 16515541500) OR AU-ID("Titar', S. S." 6505733521) OR 
AU-ID("Tikhonchuk, S. T." 6507421698) OR AU-ID("Tkachenko, V.B."12801934700) OR AU-
ID("Trofimenko, G.A." 16528058600) OR AU-ID("Usov, A. V." 7005526741) OR AU-ID("Filipskiy, Yu 
K." 6506940954) OR AU-ID("Filonenko, S. N." 6602742192) OR AU-ID("Fomichev, E.P." 6603617361) 
OR AU-ID("Kharichkov, S.K." 16517026100) OR AU-ID("Tsabiev, O.N." 6504597242) OR AU-
ID("Chernienko, V.V." 6603205102) OR AU-ID("Chizh, A. A." 16522959600) OR AU-ID("Shaparev, N. 
K." 6602155255)  
OR AU-ID("Eraizer, L. N." 6505717040) OR AU-ID("Yakimov, A.V." 7004269180) OR AU-ID("Yakovlev, 
D. P." 7103294250) OR AU-ID("Oleinik, N. V." 7004704090) OR AU-ID("P'yankov, V. A." 
36730450300) OR AU-ID("Grigor'yan, G.D."6602152170) OR AU-ID("Denisov, Yu S." 7005447806) 
OR AU-ID("Obolentsev, F. D."6602236469) OR AU-ID("Shchekin, B.M." 6507457668)) AND 
(PUBYEAR AFT 1960) 

У запиті використані такі команди: 
AF-ID – вибрати публікації для організації за Scopus ID номером; 
AU-ID - вибрати публікації автора за його Scopus ID номером; 
OR{або} – об’єднати запити і вибрати статті за признаком {або}; 
AND{і} - об’єднати запити і вибрати тільки статті, які є у всіх 

запитах, що об’єднані; 
PUBYEAR – рік публікації; AFT – має значення {більше}, на 

вибір статей накладається умова, що треба вибрати тільки статті після 
вказаного року (1960). 
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Загальне число публікацій вчених ОНПУ за новим запитом у 

часовому інтервалі 1961-2014 р.р. становить 1312, а не 581 одиниць, 
як було визначено у запиті за назвою університету:  

AF-ID("Odessa State Polytechnic University" 60008605). 
Зіставленя результатів щодо визначення числа публікацій ОНПУ 

за запитом для організації за Scopus ID номером і за запитом для 
авторів за Scopus ID номером кожного автора показує, що отримані 
дані суттєво відрізняються (рис. 3).  

 
Рис. 3. Зіставлення запитів 
для статей ОНПУ 

Причина розбіжностей 
між результатами запитів 
криється у тому, що значна 
кількість публікацій ОНПУ у 
запиті за Scopus ID номером 
організації не врахована у 
наслідок відсутності у 
бібліографічному описі 
публікацій атрибутів 
організації. Слід враховувати, 
що, як правило, у Scopus 
прив’язка автора до організації 

здійснюється за першою публікацією. Крім того в Scopus існують 
публікації, які не мають прив'язки до організацій, оскільки в журналах 
до 1995 р. не завжди вказувалась приналежність авторів до певної 
організації (affiliation), інституту, університету. 

Зіставлення результатів щодо визначення числа публікацій 
ОНПУ за різними запитами показує, що розбіжність даних тим 
більша, чим більший часовий інтервал публікацій (рис. 3).  

Висновки. Доступ до множини публікацій світової спільноти 
науковців формує нове відношення до такої слабо структурованої 
галузі, як наукометричні бази даних публікацій. Навіть світові лідери 
у наданні наукометричних послуг, такі як Scopus, представляють дані 
у формі: «as is» (як є). Такий підхід не є креативним через відсутність 
зворотнього зв’язку між авторами і командою супроводу 
наукометричної бази Scopus. Для підвищення достовірності 
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визначення числа статей для університетів і організацій треба авторам 
публікацій уточнити метадані своїх статей. 
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