
 

 

Про Google Scholar 

 
 

Оцінка праці вченого – це завжди нелегка справа. Іноді лише через значний проміжок 

часу усвідомлюють важливість того чи іншого відкриття. Та зараз, коли наука перестала 

бути справою лише невеликого числа вчених, а охоплює сотні тисяч чи навіть мільйони 

людей, задача оцінки наукової діяльності має велике практичне значення. 

 

Зрозуміло, що важливість наукової праці тісно пов’язана з її цитуваннями. Увага до 

цитувань наукових праць зараз настільки велика, що при розподілі наукових ґрантів у 

багатьох країнах число цитувань авторів і виконавців проекту враховується на однаковому 

рівні з числом публікацій та рейтингом наукових журналів, у яких ці результати 

опубліковані. 

Google Scholar (по-українськи – Google Академія) – це безкоштовний інтернетовий 

пошукувач, який здійснює пошук у базах даних, що містять різнорідні публікації з різних 

наук.   Бета-версія цього сервісу запущена у листопаді 2004 року. У порівнянні з іншими 

безкоштовними і платними сервісами такого типу (Scirus (видавництво Elsevier), CiteSeer і 

getCITED, Scopus (Elsevier), Web of Science (Thomson ISI) та ін.) Google Академія опирається 

на більшу базу даних наукових часописів, у більшій кількості мов. 

Адреса сайту Google Академія - http://scholar.google.com.ua/ 

За допомогою цього сайту можна шукати цитування тих чи інших наукових праць, 

різними мовами. Можна власноручно порахувати свій індекс Гірша (h-індекс). Індекс Гірша 

вченого рівний h, якщо цей вчений має h публікацій, кожна з яких цитується не менше, ніж у 

h інших публікаціях (за винятком самоцитувань), а кожна з решти його публікацій цитується 

у менше, ніж h інших публікаціях.  

Людська натура така, що її приваблює інформація про різного роду рекорди. 

Природно сформулювати запитання: а яке ж найбільше число цитувань праць вчених нашого 

факультету? Порившись у Google Академії, я незабаром знайшов відповідь. 

 

Стаття Ігоря Йосиповича Гурана «О топологических группах, близьких к финально 

компактным» (як бачимо, терміни у оригіналі та англійському перекладі відрізняються) 

опублікована в журналі «Доклады Акад. Наук СССР». Це його аспірантська стаття. У ній 

запроваджено поняття τ-обмеженої топологічної групи – природне узагальнення цілком 

обмежених топологічних груп і, зокрема, наведено характеризацію ω-обмежених 

топологічних груп.   

Повернемося до списку цитувань. Далі на другому місці йде стаття проф. 

Дранішникова (Університет Флориди, США) та автора цих рядків “Universal spaces for 

asymptotic dimension” (2004 рік) – 40 цитувань. За нею, з 39 цитуваннями, розмістилася 

стаття Р.О. Гриніва та Я.В. Микитюка, а з 38 цитуваннями – одразу дві монографії (Banakh-

Radul-Zarichnyi та Teleiko-Zarichnyi).    

http://scholar.google.com.ua/


Наступна позиція (звісно, якщо я когось не пропустив) - стаття проф. І. Чижикова зі 

співавторами, опублікована в  Proc. London Math. Soc. (2003) 86 (3): 735-754. Вона має 30 

цитувань. Далі показники цитувань наших вчених зменшуються приблизно за 

експоненціальним законом. 

Звернемося до історії – це тим більше доречно, що девізом Google Академії є «На 

плечах у Титанів науки». На історичні теми можна писати нескінченно довго, тут я лише 

згадаю класичний твір Стефана Банаха «Théorie des opérations linéaires» (1875 цитувань). 

Англійська версія, «Theory of linear operations», дає ще 51 посилання, а українська, «Курс 

функціонального аналізу», -- 45 у англомовній літературі та 29 в українсько- або 

російськомовній літературі. 

Відома книга А.А. Гольдберга та  Й.В. Островського «Распределение значений 

мероморфных функцій», опублікована в 1970 році, має 82 цитування. І ще 50 – у 

англомовних джерелах. 

Очевидно, що наведені вище цифри цитувань аж ніяк не носять абсолютного 

характеру, проте їх безперечно варто враховувати, з якимось ваговим коефіцієнтом, при 

оцінці наукової праці вченого. 

На завершення зазначу, що завдяки Google Академії довідався: відома стаття Мирона 

Зарицкого (M. Zarycki, Quelques notions fondamentales de l'Analysis Situs au point de vue de 

l'Algèbre de la Logique, Fund. Math. 9 (1927), 3-15) процитована у 2010 році.  Можна 

сподіватися, що результати вчених нашого факультету теж матимуть довге наукове життя. 

 

                                                                                                             Михайло Зарічний 
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