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Web 2.0

Індивід – не лише
споживач, але й
виробник
інформації.



Офіційна назва 
уст ан ов и

в індивідуальних профілях,
у супровідній інформації до

публікацій результатів
досліджень,

у доповідях конференцій
тощо





Innovat ions in Scholarly Communicat ion

https://101innovations.wordpress.com/






Taras Sh evch en ko Nation al
Un ivers ity of Kyiv

512 профілів серед
3200 науковців
університету

До групи належать
284 профілі
науковців
університету з 512

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_org&hl=uk&org=1684830656360069140


Назву організації:

Taras Shevchenko National 
University of Kyiv

Taras Shevchenko National 
University

Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка

До г руп и  зараховано п рофілі  
д осл ід н и к ів , в я к и х в к азан о

Електронні адреси у
доменах:

@univ.kiev.ua
(у т.ч. @chem.univ.kiev.ua, 
@library.univ.kiev.ua, 
@mail.univ.kiev.ua, 
@observ.univ.kiev.ua, @soc.univ.kiev.ua)

@univ.net.ua



44% п рофілів дослідник ів не 
п от рап и л и  д о загал ь н ої груп и

◎100 профілів (20%) – назва університету відрізняється від
офіційної

◎80 профілів (16%) – не підтверджено приналежність за
допомогою будь-якої електронної адреси

◎83 профіля (16%) – електронні скриньки не належать до
доменів університету

◎76 профілів (15%) – приналежність до іншої, або жодної
науково-дослідної установи



Ек оном іч ний фак ул ь т ет  КНУ в  
Google Ак ад ем ії

153, 
30%

359, 
70%

Профіл і д осл ід н и к ів  КНУ

Економічний
ф-т
Інші

144, 
51%

140, 
49%

Профіл і д осл ід н и к ів  в  
груп і п рофіл ів  КНУ

Економічний
ф-т
Інші



Варіанти  вирішення

◎інформаційні заходи з використання офіційної назви
установи;

◎індивідуальна допомога у створенні профілів в онлайн-сервісах для
дослідників;

◎створення умов для можливості використання працівниками електронних
скриньок у доменах установи;

◎використання офіційної назви університету в якості обов’язкової умови для
преміювання за публікаційну активність;

◎офіційні розпорядження про рекомендовану, або обов’язкову реєстрацію
профілів науковців установи в онлайн-сервісах з дотриманням вимог щодо
використання приналежності до установи;

◎?..



Дяк ую !
Запитання?

Марина Назаровець
simm@library.univ.kiev.ua
marinanazarovets@gmail.com
http://orcid.org/0000-0003-1797-4533

Дл я  ст в орен н я  п резен т ац ії в и к ори ст ан о ш абл он  SlidesCarn iva l

http://www.slidescarnival.com/
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