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ОГЛЯД НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ GOOGLE SCHOLAR ТА ORCID 
Тотальна цифровізація усіх сфер життя очікувано не оминула освіту і науку, це й не дивно, 

адже зазвичай саме педагоги та науковці очолюють цей напрям. Максимальні можливості 
доступу до цифрового контенту обумовили зростання публікаційної активності науково-
педагогічних працівників і, як наслідок, необхідність упорядкування та оцінювання за 
затребуваністю їх праць. З цією метою розроблено науково-метричні бази даних. На теренах 
України найбільш використовуваними є бази Google Scholar і ORCID. Кожна з них має свої 
особливості. Метою даного дослідження є характеристика вказаних систем. 

Google Scholar або Google Академія – це і наукометрична база даних і пошукова система 
одночасно. Девіз Google Scholar – «стояти на плечах титанів», дата створення – 2004 р. [1]. 

У профілі користувача в Google Scholar (рис. 1), окрім персональних даних – прізвища, 
імені, по батькові, місця роботи, можна указати і сферу зацікавлення – це надає можливість 
швидкого пошуку користувачів, що працюють за такою ж проблематикою. 

 
Рис. 1. Профіль користувача в Google Scholar 

 
Праці у профілі можна сортувати за назвою, кількістю посилань та роком публікації.  
Є можливість налаштування автоматичного оновлення списку статей або ж додавання 

вручну чи обрання серед запропонованих [2]. Додані статті можна об’єднувати, видаляти або 
експортувати у форматах Bib TeX, EndNote, RefMan, CSV. 

Окрім відомостей про користувача, його праць, на сторінці також подано кількісні дані та 
інфографіку щодо цитування робіт – загальна кількість, за останні 5 років, h-iндекс 



(максимальна кількість статей, на які є принаймні така ж кількість посилань. Наприклад, автор 
має 5 статей, кожна з яких має щонайменше 5 посилань, у цьому випадку h-iндекс = 5), i10-
індекс – кількість публікацій, на які є щонайменше 10 посилань. Другий стовпець містить ці ж 
дані за останні 5 років. 

Серед характеристик Google Scholar можна відмітити також можливість додавання 
співавторів – для створення цілісного бачення публікаційної діяльності користувача. 

Розглянуті характеристики є найбільш популярними. Проте ними не обмежуються 
можливості Google Scholar, адже це, як було зазначено вище, ще й пошукова система. Тому 
будь-який зареєстрований користувач має доступ до таких розділів як бібліотека, показники та 
сповіщення. 

Так, у розділі «Моя бібліотека» (рис. 2) є можливість зберігати і упорядковувати (за 
мітками) результати пошуків за певними запитами. 

 
Рис. 2. Розділ Google Scholar «Моя бібліотека» 

 
А у розділі «Найкращі публікації» – переглядати найбільш рейтингові публікації за 

різноманітними категоріями (рис. 3). 

 
Рис. 3. Розділ «Показники» – найкращі публікації Google Scholar (вибір категорій) 

 



Наукометрична база даних ORCID (Open Researcher and Contributor ID) (рис. 4), дата її 
створення – 2012 р., девіз – «Єднати дослідників і дослідниць». ORCID кожному користувачеві 
присвоює унікальний 16-значний номер (ідентифікатор). 

 
Рис. 4. Профіль користувача у базі ORCID 

 
Профіль користувача в ORCID містить такі дані: місце роботи, навчання, публікації, веб-

сторінки та ін. 
Додавати статті до профілю можна шляхом знаходження і зв’язування з інших баз 

(наприклад, Scopus чи ResearcherID), через DOI, імпортувати у форматі Bib TeX (наприклад, з 
Google Scholar) або ж додавати вручну. 

Порівнюючи характеристики баз Google Scholar і ORCID зазначимо, що Google Scholar 
більш функціональний (адже це ще й пошукова система) і має україномовний інтерфейс. Проте 
у ORCID навіть за однакових прізвища й імені не буде співпадінь авторів та додавання чужих 
публікацій, як це досить часто відбувається в Google Scholar (якщо в останньому обрано 
автоматичне оновлення статей). Тому обидві системи варто використовувати як 
взаємодоповнюючі. 

Серед напрямків подальших досліджень виокремимо розширення переліку 
наукометричних баз, детальнішу порівняльну характеристику, визначення досвіду їх 
використання (у закладах освіти, наукових установах, українських та закордонних виданнях) 
тощо. 
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