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Реалії сьогодення 

• Упровадження нових моделей наукової комунікації 
передбачає переміщення взаємодії в площину 
цифрових комунікацій.  

 

• Бібліотеки залучені до управління науковими 
продуктами і, навіть, науковими процесами. 

 

• Глобалізація пронизує усі сфери людської діяльності, є 
потужним чинником впливу на результати діяльності 
ученого, на динаміку його розвитку як 
інформаційного донора.  

 



Мапа глобальних зв’язків  

Джерело: PhD work – R Wall, mentor Dr. G.A. v.d. Knaap. Acknowledgements - Michiel Raats and 
Wilfred Sleegers. Faculty of Applied Economics, Erasmus University Rotterdam. Client , Netherlands 
Environmental Assessment Agency (MNP) 



БРЕНД 

• Сформований бренд є запорукою такої «включеності». 
Бренд (англ. Brand, [brænd] — клеймо) — торгова марка, яка в 
уявленні споживача має певні характерні цінні властивості і 
атрибути 

 

• «Бренд — це сукупність уявлень, асоціацій, образів, ідей і 
обіцянок, які складаються в умах людей». Тобто явище, що 
володіє стійкими асоціаціями (іміджем) і має широку 
популярність  



Складові бренду університету 
• Відгуки роботодавців 
• Успіхи випускників 
• Світові та регіональні рейтинги 
• Наукові досягнення та їх 

визнання (премії, звання) 
 

• Бренд учених 
• Бренд наукових видань 
• Публікаційна активність 
• Представлення наукового 

доробку учених у світових 
наукових комунікаціях 

• … 
 
 

Формування 
профілю 
університету 



 
  

ЧТО ДАЕТ БРЕНД УЧЕНОМУ? 

Узнаваемость  
 
 
Цитируемость 
  

Сергей Парамонов,  
Специалист по обучению и поддержке подписчиков Thomson Reuters   
БРЕНД УЧЕНОГО: КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НАС ЦИТИРОВАЛИ   
http://wokinfo.com/media/pdf/ru-researcher_brand.pdf 



ЩО ДАЄ БРЕНД УНІВЕРСИТЕТУ? 

• Світове визнання 
• Авторитет 
• Партнери (міжнародні 

комунікації) 
• Абітурієнти 
• Залучення кращих 
     співробітників 
• Фінансування (гранти) 
• … 

 
 
 

МАЙБУТНЄ 



На формування бренду впливають 

• доступність інформації про вченого і академічну або наукову організацію, до якої 

він належить; 

• наукометричні індекси; 

• використання глобальних ідентифікаторів для підвищення точності при 

розрахунку показників; 

• наявність публікацій в журналах з високим імпакт-фактором; 

• наявність публікацій в ресурсах, для яких забезпечено видимість у світовому 

інформаційному просторі; 

• залучення до світової системи комунікацій (глобальних зв’язків); 

• співпраця з міжнародними організаціями; 

• авторитет партнерів; 

• … 
 



http://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/akademichna-dobrochesnist-ce-te-
chogo-ne-vystachaye-vyshchiy-shkoli-taras-tymochko 



Профіль в системі наукометричного 
моніторингу «Український індекс наукового 

цитування» 



Система "Бібліометрика української 
науки"  



Профіль НТУ «ХПІ» в ResearchGate 

https://www.researchgate.net/institution/Kharkiv_Polytechnical_Institute 

https://www.researchgate.net/institution/Kharkiv_Polytechnical_Institute


Проблеми ідентифікації 

• Назви закладу та прізвища не є унікальними, у 
статтях та ресурсах транслітеруються їх різні 
мовні варіанти.  
 

• Унікальні ідентифікатори автора (ORCID, 
ResearcherID…) вирішують проблему 
правильного визначення конкретного автора.  

• Для публікації застосовується DOI (Digital 
Object Identifier - цифровий ідентифікатор 
об'єкту), стандарт представлення в мережі 
інформації про об'єкт. 
 



НТУ «ХПІ» підтримує рух відкритого доступу.  

 

Науково-технічна бібліотека надає 
можливість науковцям публікувати статті та 
інші наукові матеріали в інституційному 
репозитарії, організує практичні семінари та 
забезпечує можливість самоархівування.  

 



Електронний репозитарій Національного 
технічного університету "Харківський 
політехнічний інститут" (eNTUKhPIIR)  



eNTUKhPIIR у ROAD — Directory of Open Access 
scholarly Resources  



Для оцінювання наукової цінності 
використовуються:  

 

• традиційні метрики (час);  

• альтернативні метрики (швидкий відгук). 



Repositories 
JANUARY 2015: New edition with updated info 

• Size: Total number of web pages by Google, excluding rich files. Weight: 10% 

• Visibility. Obtained from combining the square root of the external inlinks and the number of their 
referred webdomains according to the two major providers of link data: Majestic SEO and ahrefs. Several 
colleagues provided evidence that top sources of links can be distorting the correct ranking of many 
institutions so specific measures were warranted. So, we decided accordingly to change the methodology 
for obtaining the visibility indicator, excluding from calculations the top 10 citing domains and the 
corresponding backlinks, maintaining the previous formula for the rest of the link data. The number of 10 
is an arbitrary decision that can be reviewed if it is needed in the future.The value chosen is the maximum 
between the normalized products of both. Weight: 25% 

• Altmetrics. The following sources of mentions are now included in 
the Visibility indicator: Academia, Facebook, LinkedIn, Mendeley, 
ResearchGate, Slideshare, Twitter, Wikipedia (all editions), 
Wikipedia (English edition);  YouTube & Scribd (new in this edition). 
Weight: 25% (combined with Visibility in the tables) 

• Rich files: The sum of the following file types(by Google): pdf, doc+docx and ppt+pptx (10%). 

• Scholar: Two variables obtained from Google Scholar are combined: total number of items and the items 
published between 2010-2014 (changed from previous editions). Weight: 30%. 

 

http://repositories.webometrics.info/en/node/25 

http://www.majesticseo.com/
http://www.majesticseo.com/
http://www.majesticseo.com/
http://ahrefs.com/


http://altmetric.com 

Altmetric - нові альтернативні 
метрики на основі аналізу 
даних соціального вебу 

http://altmetric.com/


Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: 
кращі видання 



НТБ НТУ «ХПІ» в Twitter 



Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. 

http://eee.khpi.edu.ua 



Проект 

Проект «Наукова періодика України» 
http://eee.khpi.edu.ua/issue/view/1283 

http://library.kpi.kharkov.ua/Kirpichev.html 

http://repository.kpi.kharkov.ua/ 



Серед усіх бібліотек України 

 

http://biblio-ranking.in.ua/national-2016-1.html 



 

Серед бібліотек ВНЗ України 

http://biblio-ranking.in.ua/univers-2016-1.html 



Державне завдання 

• бібліотеки вищих навчальних закладів — до 
формування бренду університету, його 
науковців та видань задля представлення 
наукового доробку українських учених у 
світовому інформаційному просторі. 



• Використовуючи увесь арсенал своїх ресурсів, можливостей, а 
головне, маючи підготовлених фахівців, бібліотеки України, 
об’єднавши свої зусилля, здатні системно і послідовно виконати 
увесь комплекс робіт задля формування бренду кожного ученого, 
що сприяє підвищенню не лише публікаційної їх активності, 
упізнаності та рівня цитування, а ще й підвищенню рейтингових 
позицій університетів України та іміджу української науки у світі. 

• Вища бібліотекознавча школа має зважати на розвиток нових 
напрямів діяльності бібліотек при формуванні навчальних планів 
підготовки фахівців та забезпечити систему безперервної освіти 
для своїх випускників. Ефективним засобом підвищення 
кваліфікації є відкриті дистанційні курси. Це підтверджує 
практичній досвід з проведення відкритого дистанційного курсу 
«Куратор змісту».  

• Саме бібліотекар є незаангажованим у своїх уподобаннях та 
спроможний вирішувати проблему системно, комплексно, 
виробити стратегію просування наукового доробку університету, 
учених, видань. 
 



Дякуємо за увагу! 
 

Ми відкриті для всіх і 
для кожного! 
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