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Мета актуалізації авторських профілів науковців: 

1. Отримати гідну оцінку в світовому рейтингу: TOP 2000 UNIVERSITIES BY 
GOOGLE SCHOLAR CITATIONS (GSC) http://www.webometrics.info/en  

(збір даних проводиться автоматично) 

2. Надати профілі вчених у проекті «Бібліометрика української науки» 
http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=pro_proect 

(для оперативного додавання в рейтинг рекомендується відправляти 
інформацію про профілі на адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua) 

Google Scholar Citations (GSC) 

GSC проводить аналіз профілів організацій (інституцій) для забезпечення 
рейтингу вчених, які використовують стандартизоване ім'я та адресу основного 
домену електронної пошти організації. 

Загальні рекомендації від Isidro F. Aguillo, директора Webometrics: 

- профілі повинні мати однакову стандартизовану назву організації; 

- підтвердження електронної пошти автора в основному домені 
організації; 

- перевага англійської мови (назва організації та рубрики - 
англійською). 

На основі цих даних GSC автоматично згрупує профіль організації. 

Для актуалізації інформації зайдіть у свій профіль. Натисніть 
«редагувати». 

1. Перевірте написання ім’я та прізвища. 

Ім’я та прізвище треба писати в називному відмінку, обов’язково на 
першому місці - українською мовою (в цьому варіанті на останньому місці 
повинно бути прізвище), російською та англійський варіант (транслітерований 
варіант імені та прізвища латинським алфавітом). 

Рекомендовані нами формати: 
• Ім'я по батькові прізвище 
• Ім'я прізвище 
• Name Secondname Surname 
• Name S. Surname 
• Name Surname 

Нерекомендовані формати: 
• Прізвище ім'я по батькові 
• Прізвище ім'я 
• Surname Name Secondname 
• Surname Name S. 
• Surname Nameу  

Найкращий, на нашу думку, формат: Ім'я  По батькові  Прізвище (Imya O. 
Familiya)  

Приклад: в Google Scholar реєструється умовний Іван Петрович Сидорук. 

http://www.webometrics.info/en
http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=pro_proect


Він може вибрати один з наступних варіантів написання ПІБ: 

Варіант написання ПІБ 

 

За яким пошуковим запитом він буде 
відображатися в результатах пошуку 
серед авторів 

Іван Петрович Сидорук 
Іван Сидорук 
Ivan Petrovich Sidoruk 
Ivan P. Sidoruk 
Ivan Sidoruk  
Сидорук Іван Петрович 
Сидорук Іван 
Sidoruk Ivan Petrovich  
Sidoruk Ivan 

ІП Сидорук 
І Сидорук 
IP Sidoruk 
IP Sidoruk 
I Sidorov 
СІ Петрович (Некоректно!) 
С Іван (Некоректно!) 
SI Petrovich (Некоректно!) 
S Ivan 

Як бачимо, Google Scholar визначає останнє слово в іменний конструкції 
як прізвище (Last Name), а перше і друге - як імена (First Name і Second Name), 
тому і утворює їх ініціали в поєднанні з повним написанням прізвища. 

Вказівка другого імені (в нашому випадку – по батькові) дозволяє виділити 
автора серед однофамільців і тезок. 

Просимо звернути увагу на дотримання наступних рекомендацій: 

- додати, у разі зміни прізвища, дівочий варіант, якщо він 
використовувався для підпису статей і є важливим для підтвердження авторства; 

- на цьому етапі можна додавати власну фотографію (приблизно 
200x200, для веб-публікації).  

УВАГА! Фотографію додати бажано. 

2. У графі «приналежність» вказати англійською та українською мовами 
(англійською обов’язково на першому місці) –  Volodymyr Dahl East Ukrainian 
National University; СНУ ім. В.Даля  

УВАГА! Писати виключно таку назву, відокремлені структурні підрозділи 
університету не вказувати, краще за все – просто скопіюйте виділений 
вище текст. 

3. Адреса електронної пошти має бути в офіційному домені 
***@snu.edu.ua, з якої буде можливо підтвердити реєстрацію. Це обов'язково для 
відображення Вашої сторінки і виведення Вашої сторінки в списку сторінок 
авторів університету (в т.ч. за пошуковими запитами із зазначенням назви 
університету). 

За e-mail треба звернутися до директора Центрального навчально-
методичного центру О.М.Брежнєва. 

4. Галузь наукових інтересів можна вказати українською, англійською, 
російською мовами (близько 5). Бажано, не застосовувати загальні терміни 
(фізика, хімія, медицина) або вузькоспеціалізовані. Можна використовувати 



рубрики Google Scholar для систематизації наук: 
http://nbuviap.gov.ua/bpnu/metrics.html 

5. Домашню сторінку вказати  snu.edu.ua (доки GSC не згрупує профіль 
організації). Потім тут можна буде ввести URL Вашого персонального сайту або 
Вашої сторінки (сторінки з інформацією про Вас як викладача і дослідника) на 
сайті університету. 

6. Щоб ваш профіль міг відображатися в результатах пошуку Google 
Scholar, крім підтвердження адреси електронної пошти установи 
(***@snu.edu.ua) необхідно зробити його загальнодоступним. Для цього 
потрібно натиснути кнопку «Зробити загальнодоступним». Це означає, що 
бачити Вашу сторінку зможуть всі бажаючі, але доступ до редагування Ваших 
даних як і раніше залишиться тільки у Вас. Але інформація, що міститься в 
ньому буде відкритою для здійснення рейтингування. 

7. Уважно перегляньте вже наявні в профілі публікації. Обов'язково 
видаліть з авторського профілю чужі роботи,  невірні  або дублюючі записи. 

8. Обрати спосіб оновлення профілю можна, поставивши відповідну 
позначку. Необхідно поставити її у графі «Оновлювати список статей у моєму 
профілі автоматично». 

Для керівників підрозділів і редакцій видань. 

GSC передбачає реєстрацію виключно вчених, а «Бібліометрика 
української науки» аналізує профілі GSC: авторів, організацій і дозволяє 
заповнення профілів підрозділів і журналів. З огляду на вимоги проекту 
«Бібліометрика української науки» можна рекомендувати при створенні 
профілю підрозділу або видання: 

- у п.1 в полі Імені прописувати назву підрозділу або видання, в полі 
Електронна пошта для підтвердження - електронну пошту підрозділу або 
видання. Таким чином, ці профілі теж потраплять в профіль організації – 
університету аналогічно авторським профілям; 

-  необхідно вносити всі публікації всіх співробітників підрозділу або 
всі статті видання. 

 

Інструкцію склала Савельєва В.В. 

 

 

Як користуватися Google Scholar, проводити пошук публікацій,  
як створити свій профіль викладено в документі «Пошукова та наукометрична 
система Google Scholar : створення профілю, налаштування,  
користування Google Scholar» (консультація) : 
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/198 

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/metrics.html
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/198
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