
Науковці
КПІ ім. Ігоря Сікорського
у Google Scholar 



 Упродовж останніх років послідовно 
набуває сили євроінтеграційний вектор 
державної політики України в сфері науки. 
У зв’язку з цим робляться кроки до 
впровадження кількісних та 
напівкількісних методів аналізу наукової 
активності





 Реєстрація у Google Scholar досить проста і 
згідно з наказом № 2-40 | 23.03.2016 | Про 
посилення наукової складової діяльності 
науково-педагогічних працівників НТУУ 
«КПІ» кожний науковець повинен 
зареєструватись у Google Scholar , створити 
свій кабінет та ввести дані з кабінету при 
заповнені рейтингу викладачів.  На жаль 
виконано цей наказ недостатньо якісно.





 Для отримання заповненого кабінету 
необхідно по-перше його створити і для 
цього заповнити надану форму. 

 І починаються помилки. 
 1. Не розуміння first name та second name.
 2. Google Scholar це міжнародна база і використовує  2 

параметри для встановлення приналежності кабінету до 
організації (університету) і це назва та меіл

 Дані, які використовуються у подальшому, 
отримано з КБІС (введено науковцями у 
рейтинзі викладачів)



 Для приклада показую 2 кабінети 
науковців ФІОТ





 У першому прикладі назву Університету надано
кирилицею і кабінет не віднесено до нашого
Університету і не знаходиться у його базі. 

 Якщо адресу кабінету введено при заповнені
рейтингу викладачів, то на сайті http://telef.kpi.ua
кабінет відображується, але прізвище викладача 
залито червоним. З прізвища викладача робиться 
перехід до його кабінету. 

 Треба також відзначити, що в кабінеті повинні бути 
роботи того, чий це кабінет. У першому прикладі є
роботи стороннього автора. 

http://telef.kpi.ua/


 http://phone.kpi.ua/schol/

http://phone.kpi.ua/schol/


http://telef.kpi.ua/
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 http://telef.kpi.ua/kpi/index.php

http://telef.kpi.ua/kpi/index.php




 Введемо наступні скорочення:
 1. Скорчена назва факультету-

“Найменування”
 2. Кількість кабінетів на факультеті “Всього”
 3.  Сумарна цитованість по факультету 

“Цитованість”
 4. Кількість кабінетів факультету, що відсутні у 

базі Університету (на сайті http://telef.kpi.ua
віділено червоним )- “Нема”

 5. Відносна кількість “Нема/Всього” для 
кожного факультету. Вибрано факультети від 
18% (IFF ) до 63% (FIOT ) 

http://telef.kpi.ua/




 Одна з можливостей http://telef.kpi.ua це 
аналіз параметрів цитованості на рівні 
кафедр і як приклад надано для ФЕЛ.

http://telef.kpi.ua/


 Дякую за увагу!!!
 Координати для спілкування:
 o.tsoorin@kpi.ua 
 Тел. 2049892
 До уваги зам.деканів. Прізвища науковців, що 

виділено червоним на сайті, не входять до бази КПІ 
і приналежність кабінету треба виправити.

 На відміну від е-декларування система має он-
лайн та офф-лайн введення і дозволяє вводити
підготовлені у форматі .xlsx дані

 Система періодично парсит (переглядає) базу 
Google Scholar і оновлює дані, що є у системи. 
Перегляд проводиться 1 раз у 2 тиждні. 


