
В Е Б О М Е Т Р И Ч Н И Й  Р Е Й Т И Н Г

Поточний стан веб-сайтів 
підрозділів НТУУ «КПІ».



Основні параметри

 Збір даних здійснювався в липні 2016 року
 Основні дані:

 Presence / Індексування (A1) — загальна кількість веб-сторінок, 
які індексуються пошуковою системою Google, за виключенням 
файлів pdf 

 Impact /
MajesticSeo (A2) – дані Majestic SEO, які характеризують 
зовнішні посилання на веб-сайт.

 Rank / Довіра (A3): 
 PageRank – показник Google для оцінки цінності веб-сторінок; 
 ТІЦ – тематичний індекс цитування пошукової системи Yandex. 

 PDF / Кількість цінних файлів (A4) – кількість файлів в форматі 
PDF, опублікованих на сайті відповідно до даних Google. 

 Scholar / Кількість наукових статей (A5) – кількість публікацій 
на сайті за даними Google Scholar.

http://webometr.kpi.ua/gs
http://webometr.kpi.ua/ms
http://webometr.kpi.ua/pr
http://webometr.kpi.ua/tic
http://webometr.kpi.ua/rf
http://webometr.kpi.ua/gs


Лідери рейтингу за старими даними

 Кафедра фізико-хімічних основ технології металів (iff )

 Кафедра системного проектування (ipsa)

 Кафедра хiмiчного, полiмерного i силікатного машинобудування 
(ixf)

 Кафедра теоретичних основ радіотехніки (rtf)

 Кафедра приладобудування (pbf )

 Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів (iff)

 Кафедра інтегрованих технологій машинобудування (mmi)

 Кафедра математичних методів системного аналізу (ipsa)

 Кафедра прикладної математики (fpm)

 Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей (fmf )



Зміни глобального рейтингу

 Виключення pdf, як окремого показника 
Openness (pdf враховаховується в показнику 
Presence разом з іншими цінними файлами)

 Включення цитованності (Transparency): суми 
показників цитованності 10 персональних
профілів кожного університету за даними 
університетського профілю Google Scholar 
Citations за виключенням лідера. Вага: 10%.



Гармонізація рейтингу КПІ та webometrics

 Включення даних від двох систем (ahrefs & 
Majestic), в зв’язку із потенційним вирішенням 
питання оплати

 Виключення показника Rank

 Вкючення даних по цитованності



Розрахунок показника Transparency

 НАКАЗ No 2-40 | 23.03.2016 | Про посилення 
наукової складової діяльності науково-
педагогічних працівників НТУУ «КПІ» -
http://document.kpi.ua/2016_2-40

 АІС "Визначення рейтингу науково-педагогічних 
працівників", закладка вебометричні дані



Дані КБІС

 Заповнили інформацію 700 викладачів 

 Присутні викладачі з 92 кафедр, 24 ННП (не 
представлений ІСЗЗІ)

 Не нульові дані  мають 80 кафедр
 Для рейтингу кафедр брались дані по цитованності 6-ти 

найкращих публічних профілів викладачів кафедр за 
даними Google Scholar, відображеними в рейтингу 
викладачів (дані для кафедри фізики енергетичних систем 
ФТІ подвоювалися).

 Дані верифікувалися за даними університетського 
профілю Google Scholar

https://support.google.com/scholar/contact/general


Лідери за показником прозорості

 Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей 
(fmf )

 Кафедра інформаційної безпеки (fti )

 Кафедра загальної фiзики та фiзики твердого тiла (fmf )

 Кафедра загальної та теоретичної фiзики (fmf )

 Кафедра промислового маркетингу (fmm)

 Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки (tef )

 Кафедра телекомунікацій (its )

 Кафедра теорії та практики управління (fsp )

 Кафедра автоматики i управлiння в технiчних системах 
(fiot )

 Кафедра системного проектування (ipsa)



Зміни в рейтингу КПІ

Показника Факультети 
(інститути)

Кафедри Журнали, 
конференції

А1 40 40 10

А2 50 50 50

А3

А4 10

А5 10 40

 Збільшити частку показника А2 (Impact)

 Включити в розрахунок показника А2 
дані від системи ahrefs 
(https://ahrefs.com/) /за умови 
вирішенні питання фінансування/

 Виключити показник А3 (Rank)

 Показник А4 модифікувати, замінивши 
дані по (PDF), даними цитованності 
шести публічних профілів викладачів 
кафедр за даними Google Scholar, 
опублікованими в рейтинговій системі 
НТУУ «КПІ».

 Враховувати кількість PDF при 
розрахунку (A1), відповідно до методики 
webometrics

https://ahrefs.com/
https://support.google.com/scholar/contact/general


Кафедри-лідери (Scholar docs)

 Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів iff 

 Кафедра системного проектування ipsa 

 Кафедра приладобудування pbf 

 Кафедра хiмiчного, полiмерного i силікатного машинобудування 
ixf 

 Кафедра теоретичних основ радіотехніки rtf 

 Кафедра математичних методів системного аналізу ipsa 

 Кафедра автоматизації електромеханічних систем та 
електроприводу fea 

 Кафедра виробництва приладів pbf 

 Кафедра конструювання верстатів та машин mmi 

 Кафедра інтегрованих технологій машинобудування mmi 



Кафедри-лідери (Scholar cititation)

 Кафедра системного проектування ipsa 

 Кафедра хiмiчного, полiмерного i силікатного машинобудування 
ixf 

 Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів iff 

 Кафедра приладобудування pbf 

 Кафедра автоматизації електромеханічних систем та 
електроприводу fea 

 Кафедра теоретичних основ радіотехніки rtf 

 Кафедра виробництва приладів pbf 

 Кафедра конструювання верстатів та машин mmi 

 Кафедра математичних методів системного аналізу ipsa 

 Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
mmi 



Рейтинг (Scholar cititation)



Рейтинг (Scholar cititation) - 2



Рейтинг (Scholar cititation) - 3



Рейтинг (Scholar cititation) - 4



Загальні зауваження

 Наявність застарілої інформації на сайтах

 Неналежне виставлення новин на сайтах

 Відсутність засобів зворотнього зв’язку із 
кафедрами

 В термін до 20 вересня 2016 року внести зміни до 
інформаційних ресурсів Університету, відповідно 
до Наказу № 4-212 | 26.08.2016 | Про 
присвоєння імені Національному 
технічному університету України КПІ 
(http://document.kpi.ua/2016_4-212)


