
ІНДЕКС ГІРША (H-ІНДЕКС) 

Індекс Гірша (h-індекс) – це найбільше значення h, при якому h 

публікацій мають принаймні h бібліографічних посилань. 

Перш за все, індекс Гірша має сенс визначати для певного переліку 

наукових праць, що об’єднані спільною рисою (праці одного вченого, однієї 

кафедри, одного університету, в одному журналі, в одній базі даних). 

Кількість цитувань та індекс Гірша на прикладі Web of Science: 

Інструкція методу визначення кількості цитування і вартості індексу 

Гірша за базовими індикаторами. Обіймає зареєстровані у базі Web of Science 

цитування публікацій також індексованих у ній. Це означає, що власна 

публікація і публікація автора, що її цитує повинна бути відзначена у одному 

з кількох існуючих індексів, що керуються Thompson Reuters. 

1. Відкрити Web of Science; 

2. У пошуковому вікні вписати прізвище та ініціал імені з 

зірочкою. Натиснути Search; 

3. Знайдено певну кількість публікацій. Впевнитись, що це 

роботи потрібного автора. Увага: біля кожної публікації знаходиться 

інформація про те, скільки разів робота була цитована (також у 

індексованих публікаціях у базі); 

4. Позначити публікації автора (на кожній сторінці з 

результатами), опісля натиснути Add to Marked List. Так створиться 

список, що складається виключно з публікацій даного дослідника (без 

публікацій інших авторів з таким самим прізвищем); 

5. Після додавання до списку усіх публікацій, перейти до 

Marked List; 

6. Виконати аналіз цитувань, натискаючи Create Citation 

Report; 

7. Дані про сумарну кількість та індекс Гірша можна 

відчитати з висновків заміщеного у верхній частині веб-сторінки. 

Вартість бібліометричних показників: 

• Сумарна кількість цитування (з автоцитуванням) Sum 

of the Times Cited = ~ 

• Сумарна кількість цитування (без автоцитування) 

Sum of Times Cited without self-citations = ~ 

• Індекс Гірша h-index = ~ 

8. Зі списку розташованого під графами можна дізнатись 

котра публікація найчастіше цитувалась (у колонці Total) і як виглядав 

розклад цитування за останні 4 роки. Помаранчевою лінією відділені 

публікації взяті під увагу під час розрахунку індексу Гірша.  
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