Довідка про наукометричні показники НаУКМА

1.
Середнє значення показників індексів Гірша науково-педагогічних та
наукових працівників у наукометричних базах, приведене до кількості науково-педагогічних
і наукових працівників НаУКМА (формула=сума індексів Гірша НПП ÷ к-сть профілів із
ненульовим показником ÷ загальна к-сть НПП постійного складу):
Scopus - 0,0075 (166÷56÷397)
Web of Science - 0,0074 (135÷46÷397)
Google Scholar - 0,011 (1457÷341÷397)
Додатки:
Перелік співробітників НаУКМА з ненульовим індексом Гірша за даними Scopus та
Web of Science (Див.Таблиця 3. Наукометричні показники Звіту НаУКМА на сайті НаУКМА
- http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/dokumenty-naukma/self-analysis
Перелік співробітників НаУКМА з ненульовим індексом Гірша за даними Google
Scholar (див. (Див.Додаткова інформація Звіту НаУКМА на сайті НаУКМА http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/dokumenty-naukma/self-analysis

2.
Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які мають не менше
п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до
наукометричної бази Scopus або Web of Science, інших наукометричних баз, визнаних МОН,
приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють в НаУКМА за
основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду (формула =
к-сть НПП, що мають більше 5 публікацій у базі ÷ 100)
Scopus - 0,31 (31÷100)
Web of Science - 0,22 (22÷100)
Див. Таблиця 4. Наукові та науково-педагогічні працівники НаУКМА, які мають не
менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було
включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science - Звіту НаУКМА на сайті
НаУКМА - http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/dokumenty-naukma/selfanalysis

Додаткові відомості:
Загальна кількість публікацій науково-педагогічних- працівників у Web of
Science – 338, в т.ч. цитувань 3144.
Загальна кількість публікацій науково-педагогічних- працівників у Scopus 406,
в т.ч. цитувань 3915.

Індекс Гірша НаУКМА за Scopus – 30
(https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60024416).

Індекс Гірша НаУКМА за Web of Science – 26.

Індекс Гірша за НаУКМА Google Scholar – 75
(https://scholar.google.com.ua/citations?user=JXHkRYAAAAAJ).
Високоцитовані статті (потрапили в 1% топ-цитованих робіт світу у своїй
предметній галузі)
-

Web of Science – 3,

-

Scopus – 5.

НаУКМА займає 9 місце за показниками установ рейтингу БІБЛІОМЕТРИКА
УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ – http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=ustanovy.
У 2017 році НаУКМА отримав нагороду Scopus Awards Ukraine. Ця відзнака
встановлена Міністерством освіти та науки України та Scopus - найбільшою у світі базою
цитувань рецензованої наукової літератури. Києво-Могилянська академія стала
переможницею у номінації "соціальні науки" (економіка, політологія, право, соціологія та
інші), здобувши першість серед українських вишів за сумарною кількістю публікацій та
кількістю посилань на ці публікації. Всього було відзначено 7 вітчизняних університетів та
наукових установ. Як зазначається на сайті МОН, «при визначені переможців враховувалася
як кількість статей, опублікованих у базі Scopus, так і кількість цитувань цих робіт у
дослідженнях інших науковців». Президент НаУКМА Андрій Мелешевич, вітаючи
викладачів з високою відзнакою їх роботи, підкреслив, що для Могилянки, як порівняно
невеликого українського вишу, ця перемога є особливо важливою та почесною: "Ми
маленький університет, і змагатись у кількості публікацій з великими українськими
університетами та академічними інститутами нам надзвичайно складно. На трьох
факультетах Могилянки, які Scopus відносить до соціальних наук, працює всього 145
викладачів.Це дуже маленька кількість у порівнянні з іншими науковими та навчальними
закладами. Тому наші викладачі заслуговують на найщиріші поздоровлення!" Джерело:
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/05/19/ukrayinski-naukovczi-otrimalipremiyi-scopusawards-za-najbilshu-publikaczijnu-aktivnist/
В квітні 2018 р. НаУКМА отримав нагороду Web of Science Awards Ukraine – за
найбільшу кількість публікацій та цитувань в галузі соціогуманітарних наук. Джерело:
https://mon.gov.ua/ua/news/dostup-do-scopus-i-web-science-mayut-otrimati-vsiprovidni-vishi-tanaukovi-ustanovi-ukrayini-zastupnik-ministra-maksim-striha-pid-chasvruchennya-web-scienceaward-2018
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