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Одним з найкращих інструментів оцінки інтеграції наукового закладу в
«світову павутину» є рейтинг Webometrics Ranking of World's 
Universities (Cybermetrics Lab, National Research Council, Spain).

Рейтинг Webometrics розраховується за формулою, що приведена
нижче, вага кожного з параметрів вказана в таблиці:
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Розмір домену (Size) — це кількість сторінок, що входять до домену ВНЗ, вона визначається за
допомогою пошуковиків:  Google, Yahoo Search, Live Search (з 2010 року — Bing). Згідно з
методикою Webometrics значення S свідчить про те, наскільки широко представлені різні
напрямки наукової роботи, тематики в домені конкретного університету.

Видимість (Visibility) — це кількість унікальних зовнішніх посилань на Інтернет-сторінки
ВУЗу, вона теж підраховується за допомогою пошукових систем. Згідно з методикою
Webometrics значення V свідчить про те, чи викликають матеріали, розміщені на сторінках
університету, дискусії, обговорення, чи цитуються, а отже і про те, наскільки вони актуальні та
цікаві. 

Кількість файлів (Rich Files) — це кількість документів в форматах Adobe Acrobat (.pdf), 
Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) та Microsoft Powerpoint (.ppt), розміщених на
сторінках університету. Вона так само визначається за допомогою пошукових систем. 
Лабораторією Cybermetrics було проведено спеціальне дослідження, яке показало, що саме в
цих 4 форматах найчастіше зберігаються наукові роботи. Тому параметр R інтерпритується як
насиченість домену публікаціями академічного характеру.

Scholar — це кількості наукових робіт, що містять посилання на домен університету та
проіндексовані системою Google Scholar, Така індексація значно полегшує пошук робіт
науковцями з будь-якої частини світу. 



Створювати максимум тематичних сторінок;
Наповнювати ці сторінки релевантною
інформацією;
Розміщувати на сторінках максимуму наукових
матеріалів у вигляді файлів PostScript та PDF;
Індексувати сайти в наукових та ненаукових
каталогах;
Індексувати сторінки в системах пошуку
наукової інформації Google Scholar та Scopus.



Всі сайти повинні бути розміщені в одному домені;
Структура сторінок повинна бути максимально
простою, не слід зловживати технологіями Flash, 
Java та JavaScript, а у випадку застосування таких, 
слід забезпечити сайт правильно укладеною картою;
Оптимальними форматами для розміщення
наукових даних в Інтернет є PostScript та PDF;
Не бажано розбивати одну роботу на кілька окремих
файлів;
Слід забезпечити роботи, як мінімум, англомовними
анотаціями.
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З метою аналізу причин відставання та подальшого
моніторингу всіх параметрів сайтів порталу
НТУУ “КПІ” та інших університетів було
створено спеціальну програмну систему.

Програма формує запити до провідних пошукових
систем і здійснює подальшу обробку отриманих
від них результатів. Таким чином, система
«дивиться» на портал університету очима
рядового науковця-користувача, котрий шукає
потрібну йому інформацію. 







Основними функціями системи є:
Визначення кількості сторінок сайту, 
проіндексованих Google, Yahoo Search та Bing;
Визначення кількості зворотних посилань на сайт в
пошукових системах Google, Yahoo Search та Bing;
Визначення кількості файлів 4 основних форматів на
сторінках сайту засобами Google, Yahoo Search та
Bing;
Визначення кількості статей проіндексованих
системою Google Scholar.
Ще однією важливою функцією системи є перевірка
наявності сайту в каталогах Google, Yahoo та
DMOZ.









Як видно з таблиць, МІТ в сотні раз випереджає показники КПІ в двох з трьох
перевірених каталогах. В свою чергу, Києво-Могилянська академія не має переваги за
цим параметром.







•Як видно з наведених таблиць НТУУ “КПІ” програє за всіма позиціями
порталу МІТ;

•Маючи більшу кількість сторінок, ніж портал НаУКМА, програє йому за
кількістю зовнішніх посилань, що свідчить про недостатньо релевантну
інформацію на сайтах ВНЗ. Інформація не викликає особливого зацікавлення у
користувачів Інтернет;

•Портал НТУУ “КПІ”, на жаль програє і за кількістю файлів (доповідей, інших
робіт) розміщених на його сторінках;

•Жодна робота порталу не проіндексована в системі Google Scholar;

•Більшість сайтів НТУУ “КПІ” відсутні у каталогах.



Як видно з попередніх викладок , щоб
поборотися за першість серед українських
ВНЗ слід покращити якість матеріалів на
сайтах, за кількістю сторінок “КПІ” – один
з лідерів серед університетів України.

Щоб посісти достойну позицію серед
світових університетів слід значно
підвищити і кількість і якість сайтів
порталу.




