Рекомендації щодо підвищення показників Університету
у вебометричному рейтингу
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ТА НАУКОВИМ ПРАЦІВНИКАМ:
● Перевірити у власному профілі
Google Scholar приналежність до
Університету.
Має
бути
зазначено:
«Київський
університет
імені
Бориса
Грінченка» або «Borys Grinchenko
Kyiv University».
● Перевірити у власному профілі
Google
Scholar
правильність
зазначення ПІБ (українською та
англійською мовою, розділяються
символом «/»).
● Налаштувати власний
загальнодоступним.

профіль

Google

Scholar

● Вимкнути автоматичне оновлення
статей в профілі Google Scholar.

● Періодично здійснювати перевірку
власного профілю Google Scholar на
наявність публікацій інших авторів;
вилучати їх у разі виявлення.
● При виявленні в профілі Google
Scholar
повторів
публікацій
здійснювати їх об'єднання.
● Після публікації нових статей здійснювати пошук їх в
Google Scholar та приєднувати до власного профілю.

● Зареєструватися в системі ORCID (якщо не зареєстровані); налаштувати в
профілі приналежність до Університету "Borys Grinchenko Kyiv University".

● Розміщувати власні публікації в системі ORCID; періодично оновлювати
профіль ORCID та додавати нові проіндексовані публікації.

● При поданні рукопису наукової
публікації до журналу зазначати
(за можливості) у відомостях
про
автора
власний
міжнародний
ідентифікатор
науковця ORCID ID.
● Зареєструватися в системі ResearchGate (якщо
не зареєстрований), встановити у профілі
приналежність до Університету – «Borys
Grinchenko Kyiv University».
● Розміщувати в системі ResearchGate власні публікації, періодично
оновлювати профіль ResearchGate; додавати нові проіндексовані публікації,
проєкти в яких беруть участь тощо.

● Залучати (за можливості) іноземних колег до співавторства у наукових
публікаціях.

КАФЕДРІ
● Здійснювати періодично перевірку правильності налаштування профілів
працівників кафедри в Google Scholar: приналежність до Університету, ПІБ,
частоту оновлення профілів НПП та наявність в них «чужих» публікацій.
● Перевірити профіль кафедри, журналу (в разі наявності) в Google Scholar на
відсутність прив'язки до корпоративної пошти.

● Здійснювати періодичне оновлення профілю кафедри в Google Scholar,
додавати нові проіндексовані публікації, об'єднувати повтори, вилучати
публікації сторонніх авторів.
● При наявності договорів про співпрацю просити освітні установи про
розміщення на їх сайтах активних гіперпосилань на портал Університету
або сайт Інституту/Факультету.
● Створити сторінку кафедри в соціальній мережі Facebook; розміщувати
інформацію про заходи з посиланням на сайт Інституту/Факультету.
● Створити сторінку кафедри в соціальній мережі YouTube та розміщувати
відеоконтент з зазначенням в описі посилання на Інститут/Факультет.
● Здійснювати поширення результатів досліджень (статті, звіти, монографії,
презентації тощо) працівників кафедри на створених сторінках у соціальних
мережах Facebook, YouTube з зазначенням посилань на сайт
Інституту/Факультету або розміщені публікації в інституційному
репозиторії.

ІНСТИТУТУ / ФАКУЛЬТЕТУ:
● Періодично здійснювати перевірку профілів кафедр, підрозділів в Google
Scholar.
● Перевірити профіль Інституту/Факультету в Google Scholar на відсутність
прив'язки до корпоративної пошти.
● Здійснювати періодичне оновлення профілю Інституту/Факультету в
Google Scholar.

