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Анотація 
На базі наукометричної мережі Google Scholar проведено автоматичну класифікацію профілів науковців. 

Описано основні алгоритми автоматичної класифікації. Проведено аналіз отриманих результатів. 
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Abstract 
Google Scholar profiles automated classification are described. Main algorithms of the profile classification are provided. 

Classification results are shown. 
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Вступ 
 

Останнім часом зріз інтерес до обробки різноманітної інформації, пов’язаною з науковою діяльністю. 
Для цього використовують різноманітні інформаційні ресурси – від спеціалізованих наукометирчних бази 
з ретельно відібраним контентом, таких як Scopus та Web of Science, до  різноманітних наукових 
соціальних мереж типу ResearchGate, наповнювання яких здіснюється переважно користувачами. 
Проміжну ланку займає Google Scholar, в якій контент виділяється з інтернету пошуковою системою 
Google за спеціальним алгоритм виявлення академічних текстів. Приєднання ж цих академічних текстів 
до персональних профілів авторів управляється самими науковцями.  

Google Scholar є безкоштовною системою, тому більшість науковців створили в ній персональні 
сторінки – профілі для систематизованої презентації своїх наукових публікацій, відслідковування 
цитувань своїх робіт, оголошення про свої наукові інтереси тощо. Останнім часом, все частіше 
використовують початкову  інформацію з профілів науковців в Google Scholar для виявлення 
різноманітних закономірностей та ефектів розвитку науки. Незважаючи, що наповненість профілів сильно 
залежить від порядності та акуратності науковця, експериментальні дослідження підтверджують 
прийнятний рівень достовірності висновків, зроблених за цими даними. 
Під час застосування інформаційних технологій обробки профілів науковців в Google Scholar 

виникають певні труднощі. Одна із яких полягає в тому, що профілі в Google Scholar можуть належати не 
окремому науковцю, а цілому колективу – кафедрі, лабораторії, бібліотеці тощо. Профілі можуть мати 
також журнали чи проекти. Крім того, для створення рекомендаційних систем різного призначення 
доцільно вміти автоматично розрізняти тих науковців, хто активно працює, і тих, чия активна наукова 
діяльність була в минулому. Метою роботи є створення моделей та відповідної інформаційної технології, 
яка за даними профіля в Google Scholar, автоматично віднесе його власника до перерахованих вище класів. 



1 Збір початкових даних 
 

Початковою інформацією є дані з профільної сторінки у Google Scholar. Приклади профільних сторінок 
наведено на рис. 1 та 2. 

 

 
Рисунок 1 – Профіль у Google Scholar першого автора статті  

 

 
Рисунок 2 – Профіль у Google Scholar другого автора статті  

 
Профіль містить у собі ім’я власника, місце роботи, список наукових інтересів, публікації та інформація 

про них (рік видання, назва журналу, індекс цитування та ін.), показники цитування власника тощо (рис. 
3).  

 



 
Рисунок 3 – Інформаційна модель профілю Google Scholar  

 
Для автоматичного збору інформації з профілів у Google Scholar розроблено окремий модуль Java 

програми 
 

2 Правила класифікації 
 

Класифікація профілю проводилася в два етапи: 
1. Ідентифікація профілів що не є профілями вчених. До таких профілів належать профілі кафедр, 

інститутів, журналів та подібні.  
2. Верифікація неактивних профілів вчених.  
Ідентифікація профілів що не є профілями вчених: 
1. Профілі в назві яких присутні ключові слова: кафедра, інститут, журнал, вісник, бібліотека, 

факультет, лабораторія, ISSN, НДР, секція та їхні синоніми. Також автоматично проводиться 
переклад ключових слів російською та англійською мовами. Список ключових слів доповнюється 
в ручному режимі. 

Верифікація неактивних профілів вчених: 
1. Аналіз публікацій профілю. Профілі які не містять публікації за останні N років. N обрано 5. 
2. Профілі які не містять хоча б 1 науковий інтерес. 
3. Аналіз імені профіля. Якщо в імені присутні дати життя/смерті. 
4. Профілі які не містять публікацій. 
5. Профілі які містять публікації яким більше 60 років. 

 
3 Візуалізація отриманих даних 

 
Для прикладу проведено класифікації профілей Вінницького національного технічного університету, 

які містять email адреси з домену vntu.edu.ua. Статистика наведена на рис. 4. та рис. 5. 
Загальна кількість профілей – 541. 
Кількість профілей активних вчених – 227 (42%). 
Кількість профілей не активних вчених – 308 (57%). 
Кількість неперсональних профілей – 6 (1%), див. табл. 1. 
Кількість профілів із заповненими науковими напрямами – 483 (89%). 
Кількість профілей з незаповненими науковими напрямами – 58 (11%). 



 

 
Рисунок 4 – Класифікація профілей зареєстрованих в домені vntu.edu.ua 

 

 
Рисунок 5 – Профілі з заповненим та незаповненими науковими напрямками 

  

Заповнення наукових напрямів в профілі

Заповнені Не заповнені



Таблиця 1 – Профілі з Вінницького національного технічного університету, що не є сторінками вчених  
Назва Посилання 
Кафедра обчислювальної 

техніки / Department of Computer 
Facilities 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=7YV6C2AAAAAJ&
hl=en&oe=ASCII 

Кафедра метрології та 
промислової автоматики 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=aHeNrFgAAAAJ&hl
=en&oe=ASCII 

Кафедра комп'ютерних наук 
ВНТУ 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9jPLOoQAAAAJ&h
l=en&oe=ASCII 

Вісник Вінницького 
політехнічного інституту 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=-
3A06EsAAAAJ&hl=en&oe=ASCII 

кафедра мовознавства https://scholar.google.com.ua/ 
citations?user=F66zP5cAAAAJ&hl=en&oe=ASCII 

Вісник машинобудування та 
транспорту 

https://scholar.google.com.ua/ 
citations?user=La4Wy3oAAAAJ&hl=en&oe=ASCII 

 
Висновки 

 
Класифікація профілей Google Scholar показала що існує багато профілей які не підтримуються в 

належному стані власниками, не заповнені тощо. Дана класифікація в подальшому буде використана для 
побудови мапи наук університету. 
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