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19. Eugene Garfield. —  Mode o f  access: http://www.garfield. 
library.upenn.edu/. —  Title from the screen.

20. Google Scholar. —  Mode o f access: http://scholar.google.com.ua/
(12.08.15). — Title from the screen.

21. Rankings o f  Scientists : More countries . —  Mode o f  access: 
http://webometrics.info/en/node/116 (12.08.15). —  Title from the 
screen.

22. San  Francisco Declaration on Research Assessment. —  Mode of 
access: http://www.ascb.org/dora/ (12.08.15). —  Title from the 
screen.

23. Scopus. —  Mode o f access: http://www.scopus.com/. —  Title from 
the screen.

24. Web o f  Science. —  Mode o f  access: http://thomsonreuters.com/ 
products_services/science/science_products/a— z/web_of_science/
(12.08.15). —  Title from the screen.

Исследованы истоки наукометрии и констатиро
вано недостаточное внимание к разработке ее методо
логии. Изложены принципы Лейденского манифеста науко
метрии, соблюдение которых обеспечивает прозрачный 
мониторинг и поддержку развития науки. Рассмотрены 
предложения по методике экспертного оценивания р е 
зультативности научной деятельности. Представлены 
концептуальные положения и особенности практической 
реализации информационно-аналитической системы "Биб
лиометрика украинской науки".

УДК 025.343:004.659

The origins o f  scientometrics were investigated and the 
lack o f  attention to developing o f  its methodology was stated. 
The principles o f  the Leiden manifesto o f  scientometrics were set 
out, compliance to which ensures a transparent monitoring and 
support o f  science development. The proposals regarding the 
methods o f  expert evaluation o f  the effectiveness o f  scientific 
activity were considered. Conceptual provisions and 
peculiarities o f  practical implementation o f  information and 
analytical system "Bibliometryka Ukraynskoyi Nauky" 
(Bibliometrics o f  the Ukrainian Science), were represented.
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Постановка проблеми. Формування й розвиток повно
цінного інформаційного ресурсу, забезпечення фахових по
треб науковців і практиків освітянської галузі України —  
важливі завдання Державної науково-педагогічної бібліо
теки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБУ).

Технологічна революція в бібліотечній справі, спри
чинена комп'ютеризацією установ, насамперед торкнулася 
процесів каталогізації. Завдяки впровадженню автоматизо
ваних інформаційно-пошукових систем (ІПС), формуванню 
електронних каталогів (ЕК) і бібліографічних баз даних (БД) 
забезпечення потреб користувачів здійснюється на якісно 
новому рівні. Можливості оперативного багатоаспектного 
пошуку значно ширші порівняно з традиційними картко
вими каталогами, оскільки ЕК охоплює їхню сукупність.

В умовах переходу бібліотек до автоматизованого спо
собу формування бібліографічного запису (БЗ) його якість 
визначає не лише дотримання державних стандартів у 
процесі створення, а й насамперед можливість ефективного 
пошуку документів за умови чіткої організації їхнього
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зберігання, тобто дотримання певного порядку розміщення 
матеріалів у фондосховищах та їхніх БЗ у пошукових 
масивах через групування за певними ознаками (прізвище 
автора, назва, р ік  видання, вид документа, формат, носій 
інформації тощ о). Але у здійсненні тематичного (тобто 
за змістом) пошуку, саме ознака змісту є основною. Думки 
фахівців щодо того, якій інформаційно-пошуковій мові 
(ІГІМ) надають перевагу користувачі під час пошуку в 
електронних каталогах, різняться. П рактичний досвід 
доводить, що більш ість читацьких запитів мають 
тематичний характер, тобто абоненти обирають пошук за 
мовами вербального типу, до яких належить і мова 
предметних рубрик (МПР). На жаль, пошук за предметними 
рубриками (ПР) поки що не є пріоритетним для аудиторії, 
яка переважно використовує мову ключових слів через її 
простоту й подібність до пошуку в Інтернеті. Проте вона 
має низку недоліків, обумовлених ненормативністю. На
томість перевага пошуку за предметними рубриками по
лягає в тому, що кожна з них є закінченою думкою і надає
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точну інформацію про документ, а комплекс ПР з усіма 
підзаголовками дозволяє розкрити більшість аспектів пред
мета. У разі, коли назва документа є неінформативною, саме 
предметні рубрики найповніше розкривають його зміст. 
Тому нині, з огляду на те, що в більшості наукових бібліотек 
електронний каталог є основним інструментом доступу до 
інформаційних ресурсів, зростає актуальність саме предмет
ного введення й пошуку інформації в ЕК, що зумовлює 
потребу смислового опрацювання документів, упроваджен
ня й використання ІПМ предметного типу [16].

Пошук в електронних каталогах приваблює читача 
насамперед мінімальними витратами часу. А можливість 
цілодобового доступу до ЕК через Інтернет дає змогу 
працювати з ними де завгодно і в будь-який час. Проте, 
здійснюючи тематичний пошук в ЕК, користувачі сти
каються з певними проблемами. Зокрема, результат багато в 
чому залежить від якомога точнішого формулювання за
питу. Варто враховувати два важливі чинники: по-перше, 
чітке визначення завдання, для виконання якого здійснюють 
пошук, по-друге, професійні та особистісні характеристики 
користувача, ступінь його підготовленості й володіння 
науковою термінологією. Якщо запит лексично не збігається 
з наявними в ЕК формулюваннями предметних рубрик, 
результат пошуку може виявитися незадовільним. Тож за
стосування предметизаційної ІПМ потребує як від катало
гізатора, так і від читача глибокого знання наукової 
термінології, а мовні засоби ЕК, з одного боку, повинні мати 
функціональну повноту для забезпечення виконання 
різноманітних пошукових завдань, а з іншого —  мають бути 
адаптовані й для непідготовлених користувачів [6; 7].

Предметизація як вид індексування документів ба
зується на предметній класифікації і передбачає відобра
ження їхнього змісту в понятійній системі природної мови у 
вигляді предметних рубрик. Основним завданням пред
метизації є визначення предмета як основної теми розгляду, 
а також з'ясування основних аспектів його характеристики, 
відношень і зв'язків з іншими предметами та формулювання 
змісту документа в словесній формі у вигляді предметних 
рубрик з відповідною повнотою й точністю. Грамотно 
складена ПР має забезпечити адекватне відображення змісту 
документа, дати точніший результат, ніж пошук за ключо
вими словами, і мінімум інформаційного шуму в процесі 
пошуку потрібної теми [17].

Як лексичні одиниці у предметизації використовують 
слова і словосполучення природної мови, що дає можливість 
організовувати пошук за абеткою предметних рубрик. Нині 
особливо широко предметну класифікацію використовують 
у створенні електронних каталогів, баз даних, тезаурусів, руб- 
рикаторів, словників і авторитетних/нормативних файлів ГІР.

Аналіз публікацій. Значення лінгвістичного забезпе
чення (ЛЗ) електронних каталогів для максимально повного 
розкриття змісту документів і забезпечення їхнього реле
вантного пошуку, використання різноманітних інформа
ційно-пошукових мов у процесі машиночитної каталогізації, 
а також досвід роботи наукових бібліотек у цьому напрямі 
досліджено у працях І. Агаркової, Г. Щербініної [1], Л. Альо- 
шина [2], К. Бардієр [5], І. Лобановської [12], Н. Подошовки 
[17], Г. Скарук [19; 20; 21], Є. Чернозатонської [24] та ін. 
Сучасні підходи до предметизації документів із засто
суванням інформаційно-комунікаційних технологій, прин
ципи її методики, технологію предметного індексування, 
застосування авторитетного файлу предметних рубрик у про
цесі предметизації документів також розглянуто в роботах
І. Агаркової [1], Н. Зоріної [10; 18], І. Лобановської [18],
Н. Подошовки [16; 17], Г. Щ ербініної [1] та ін. Проблеми 
предметизації документів, вітчизняний і зарубіжний досвід 
застосування предметного індексування дослідж ує

Е. Сукіасян [23]; досвід створення тезаурусів, словників 
предметних рубрик висвітлено в працях Т. Вилегжаніної [8],
Н. Стрішенець [22], Є. Чернозатонської [24]. Проблемам 
стандартизації в галузі інформаційно-пошукових систем і 
особливо мов індексування, а також застосування авто
ритетного контролю в машиночитній каталогізації присвя
чено дослідження І. Антоненко [3], Б. Логінова [13], Т. Мас- 
хулії [14], Н. Подошовки, І. Цвєткової [13; 16] та ін. Питання 
тематичного пошуку, зокрема предметного, проблеми й особ
ливості використання найпоширеніших засобів тематичного 
пошуку в сучасних електронних каталогах аналізували І. Бон
даренко [6; 7], О. Лавренова [ ї ї ] ,  Е. Сукіасян [23] та ін.

Метою  статті є висвітлення питань застосування уні
фікації в процесі предметизації документів та особливостей 
формування галузевої бази даних авторитетного файлу 
"Предметні заголовки" (БД АФ "ПЗ") й організації тема
тичного пошуку з її використанням, зокрема в ДНПБУ.

Виклад основного матеріалу. З упровадженням систе
ми електронного замовлення документів, зі зростанням 
частки повнотекстових цифрових ресурсів ЕК все більше 
орієнтується на віддаленого користувача, який не може 
послуговуватися допомогою бібліотекаря-консультанта або 
традиційною системою каталогів і картотек. Тому пошукова 
навігація ЕК має бути максимально зручною для само
стійної роботи і відповідати науковим критеріям.

В умовах електронної каталогізації є потреба в 
отриманні повноцінного списку заголовків предметних 
рубрик, наявність якого допоможе оптимізувати як процес 
предметизації, так і вирішити певні проблеми пошуку до
кументів, зокрема позбавить користувача від формулювання 
запиту наосліп. Варто зазначити, що більшість комп'ю
терних програм, що забезпечують електронну каталогізацію, 
дають змогу переглянути список предметних рубрик по 
вертикалі й горизонталі. Вертикальний перегляд списку ПР 
за абеткою розширює межі предметного пошуку за запитом 
завдяки добиранню споріднених ПР, наприклад виражених 
словами, що мають спільний корінь. Горизонтальний пере
гляд списку робить можливим уточнення, а в разі погреби —  
розширення або звуження меж предметного пошуку за 
запитом завдяки підрубрикам. Крім того, система посилань 
між предметними рубриками також уможливлює роз
ширення, звуження й уточнення меж предметного пошуку, 
що безпосередньо впливає на його якість (рис. 1).

Для міжбібліотечної взаємодії наявність такого 
списку є надзвичайно важливим чинником, оскільки зі 
створенням ЕК предметні файли книгозбірень різного типу 
й профілю перестають бути замкненими системами, що 
обслуговую ть лиш е певне коло користувачів, а отже, 
питання ун іф ікац ії предметизації сьогодні є особливо 
актуальним і в контексті одноразового опрацювання до
кументів, і щодо широкого обміну інформацією. Важливу 
організаційну роль у цьому процесові відіграє система 
машиночитних форматів каталогізації.

У мережевому середовищі питання обсягу й кіль
кості термінів індексування втрачає актуальність, тому 
електронна каталогізація, зберігаючи основні принципи 
традиційного опрацювання документів, надає більше мож
ливостей для використання предметизаційної ІПМ. В авто
матизованих 1ПС є можливість присвоїти документу більшу 
кількість предметних рубрик, що сприяє точному, глибо
кому, адекватному розкриттю змісту документа.

Упровадження й розвиток різних форм міжбіб
ліотечної взаємодії, а саме створення зведених ЕК, обмін 
бібліографічними базами даних, надання доступу до влас
них інформаційних ресурсів, висунули на перший план нову 
функцію предметної рубрики —  комунікативну, роль якої 
полягає у забезпеченні швидкого пошуку потрібного доку-
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мента. За одноразового формального опрацювання змісту 
кожного документа створюється можливість багаторазового 
пошуку інформації про нього в базах даних. Сьогодні 
питання уніфікації в предметизації є одним із найваж
ливіших і передбачає розроблення загальних і спеціальних 
принципів предметизації, створення авторитетних файлів

(АФ) предметних рубрик документів для їхнього однакового 
опрацювання через мінімізацію суб'єктивних дій катало
гізаторів, що забезпечують можливість глибокого й ре
зультативного пошуку в ЕК, гарантують його повноту й 
точність, слугують контрольним словником в організації 
тематичного доступу до бібліографічних записів.

Рис. 1. Результати тематичного пошуку за словником предметних рубрик

Авторитетний/нормативний контроль (АК) пред
метних рубрик  —  це процес підтримання єдиних форм 
авторитетних/нормативних предметних заголовків, які 
означають один і той самий предмет у бібліографічному 
файлі, а також контроль за адекватністю присвоєння ПЗ, 
послідовним дотриманням принципів, методик, інструкцій і 
правил для представлення пошукових ознак документів.

Зауважимо, що мова предметних рубрик є ефек
тивним засобом індексування й пошуку інформації лише за 
наявності єдиної системи предметизації та стандарти
зованого словника предметних заголовків, представленого в 
ЕК у формі авторитетного файлу. Власне, словники пред
метних рубрик —  це, так би мовити, "фізичне втілення" 
мови ПР. Вони мають паперовий формат у вигляді картотек 
або книжкових видань, а також електронний (машино- 
читний). Словники в цифровій формі називають автори
тетними/нормативними файлами ПР.

Авторитетний/нормативний файл "Предметні 
заголовки" (АФ "ПЗ") —  це машиночитний словник пред
метних заголовків, представлений у комунікативному фор
маті для авторитетних даних, з установленими взаємозв'яз
ками між предметними заголовками, вираженими елемен
тами довідкового апарату, введений як база знань у підсис
тему лінгвістичного забезпечення ЕК та задіяний у процесі 
предметизації документів і пошуку інформації. АФ "ПЗ" є по
тужним інструментом не лише у процесі предметизації до
кументів, а й, що надзвичайно важливо, в організації тема
тичного пошуку в ЕК. Стандартизований словник ПР допо
магає читачеві правильно сформулювати запит (приміром, 
використовувати однину чи множину або певний синонім). 
Застосування АФ предметних заголовків як стандартизо

ваного словника в предметизації документів сприятиме під
вищенню якості ЕК і, відповідно, оптимізації пошуку для за- , 
безпечення інформаційних потреб віддалених користувачів.

У процесі предметизації наявність чітких форму
лювань термінів є надзвичайно важливим чинником як для 
розкриття змісту документів, так і для забезпечення мак
симальної ефективності тематичного пошуку, що має 
істотне значення, зокрема, для ефективної кооперативної 
взаємодії книгозбірень.

В умовах швидкого накопичення інформації в ЕК та 
розвитку корпоративних міжбібліотечних об'єднань склад
ником успішного функціонування автоматизованої системи 
пошуку й доставляння документів є уніфікація введення 
інформації. Розв'язання цієї проблеми вбачаємо у впро
вадженні в процес предметизації документів авторитетного 
контролю, що виконує функцію організації та підтримки 
усталених форм заголовків і є доволі ефективним ін
струментом унормування. Опрацювання документів за 
допомогою такого засобу уніфікації, як авторитетні файли 
предметних заголовків та підтримання їх в актуальному 
стані гарантує точність і повноту тематичного пошуку через 
встановлення зв'язків від прийнятих і затверджених форм 
написання предметних заголовків до відхилених. Це є 
обов'язковою умовою успішного функціонування автома
тизованої системи пошуку документів, а також сприяє 
інтегруванню освітянських книгозбірень і розвитку міжбіб
ліотечної взаємодії.

Не лишились осторонь процесу впровадження інно
вацій і фахівці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. 
Протягом 2009— 2012рр. за участі автора статті було 
розроблено методичні рекомендації "Предметизація до-

з і
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кументів з питань освіти, педагогіки та психології", на
основі яких у 2013 р. підготовлено практичний посібник з 
однойменною назвою [18], опублікований у 2014 р.

Невід'ємною і надзвичайно важливою складовою 
посібника є "Словник предметних заголовків" ("Словник 
ПЗ"), який налічує майже 2000 термінів і є базовим для 
формування БД авторитетного файлу "Предметні заголовки" 
ЕК ДНПБУ. Це перша в Україні спроба створення вітчиз
няного галузевого україномовного словника для предмети
зації документів з питань освіти, педагогіки, психології та 
суміжних галузей знань, у якому зібрано відповідні терміни 
і на основі якого можна формувати авторитетні файли 
предметних заголовків, здійснювати предметне індексу
вання документів і пошук потрібної інформації.

Під час формування "Словника ПЗ" автори нама
галися максимально врахувати потреби як каталогізаторів, 
так і читачів, забезпечити точність та науковість форму
лювань предметних рубрик, зручність у користуванні й 
можливість ефективного пошуку для аудиторії різного рівня 
підготовленості. У "Словнику ПЗ" укладачі прагнули до
тримувати вимог, що висуваються до мови предметних 
рубрик, оскільки саме використання авторитетного файлу 
предметних заголовків допоможе повно й точно передавати 
зміст документів, відображених в ЕК; гарантувати одно
значність тлумачення термінів індексування, тобто мати 
чітку семантику, без синонімії, полісемії й омонімії; 
допускати багатоаспектне індексування; забезпечувати 
простоту й зручність індексування, інформаційного пошуку 
і ведення ЕК; фіксувати парадигматичні (логічні й асо
ціативні) зв'язки, зокрема за допомогою довідкового апа
рату; відображати сучасний стан терміносистеми в галузі

освіти, педагогіки, психології й суміжних дисциплін; умож
ливлювати внесення виправлень і доповнень. У "Словнику 
ПЗ" використано сучасну українську наукову термінологію 
за винятком понять, більш відомих користувачам в іншо
мовному варіанті, або тих, що не мають еквівалентів ук
раїнською мовою. Форму уніфікованих заголовків встанов
лено за авторитетними джерелами —  словниками, енцик
лопедіями, довідниками, публікаціями науковців тощо.

Список предметних заголовків у "Словнику ПЗ" 
представлено у вигляді таблиці, всі складники якої врахо
вано в процесі створення авторитетного запису (АЗ) для 
кожного предметного заголовка в САБ "ІРБІС":

—  прийняті предметні заголовки (поле 210: Основна 
(уніфікована) предметна рубрика);

—  пояснення до спеціальних термінів і слів іншомов
ного походження (поле 300: "Інформаційна примітка");

—  відхилені терміни (синоніми, інші варіанти напи
сання слів, прямі або інверсовані словосполучення тощо), 
від яких формують повні посилання "див." до прийнятого 
заголовка (поле 410: Посилання "див." (Інші форми пред
метної рубрики));

—  зв'язані прийняті заголовки —  до яких від прий
нятого предметного заголовка роблять часткові посилання 
"див. також" і кожен з яких потребує створення само
стійного авторитетного запису (поле 550 (510): Посилання 
"див. також (Предметна рубрика));

—  умовні позначки ієрархічних й асоціативних від
ношень між прийнятими термінами.

Термін у таблиці розміщено в окремому рядку із 
зазначенням відповідної інформації в кожному розділі, 
наприклад (табл. 1):

Таблиця І

Фрагмент "Словника предметних заголовків"

Предметний
заголовок Тлумачення термінів

Неприйняті заголовки ПР, 
від яких формуються 

посилання "Див." 
до прийнятого заголовка. 

Самостійні АЗ 
не створюються

П
оз

на
чк

а
Зв'язані прийняті 

заголовки ПР, до яких 
формується посилання 

"Див. також" 
від прийнятого заголовка. 

Потрібні самостійні АЗ
А

Абетка Сукупність літер, прийнятих у Алфавіт Ш Абеткове письмо
писемності будь-якої мови і 
розташованих у певному 
усталеному порядку

Азбука А Букварі

Академії Різновид наукового або навчального 
закладу найвищого рівня, а також 
певних товариств із почесним 
членством

Ш
Ш
ш
в
в

Наукові установи 
Вищі навчальні заклади 
Навчальні заклади 
Академії наук 
Духовні навчальні заклади

У

У САБ "ІРБІС 64" для точнішого пояснення зв'язку 
між основним прийнятим ПЗ у полі 210 і зв'язаними 
прийнятими ПЗ у полях 550 (510), якщо посилання "див. 
також" не розкриває зв'язок між предметними заголовками 
в АЗ достатньо повно, використовується поле 305: "Тексто
ва посилальна примітка "див. також":

—  для зазначення ієрархічних зв'язків між основним і 
зв'язаними ПЗ;

—  для зазначення зв'язків між ПЗ, якщо зв'язані ПЗ не 
мають чітко визначених ієрархічних відносин з основним 
прийнятим ПЗ;

—  якщо до основного ПЗ є одночасно кілька видів 
посилань "див. також";

—  у разі зміни термінології, наприклад, коли прий
нятий заголовок від певного часу не вживають як за
старілий, а обирають сучасніший.

В авторитетних записах використовують також 
довідки: про установу, відповідальну за складання запису 
(поле 801: Джерело складання запису), про дати складання 
або редагування АЗ і особистий код каталогізатора (поле 
907: "Систематизатор, дата"), призначені лише для ката
логізатора. Інші поля визначено як факультативні для за
повнення.

Посилання "див." —  це посилання від неприйнятих 
(відхилених) термінів і формулювань до прийнятих у 
конкретній предметизаційній системі. Посилання "див." 
несуть основне термінологічне навантаження, оскільки 
спрямовують пошук від можливих, але відхилених форму
лювань предметних заголовків до єдиного прийнятого фор
мулювання терміна, що відповідає запиту. Укладачі "Слов
ника ПЗ" намагалися максимально врахувати можливі 
форми терміна, під яким користувач міг би шукати потрібну
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В  статье освещены вопросы применения унификации в 
процессе предметизации документов и особенности 
формирования отраслевой базы данных авторитетного 
файла "Предметные заголовки" по вопросам образования, 
педагогики и психологии электронного каталога ГНГ1Б  
Украины им. В. А. Сухомлинского.

The article deals with the problems o f  using unification in 
the process o f  document featuring and the peculiarities o f  
arrangement o f  the branch database o f  "Subject Titles" authority 
file  in education, pedagogics and psychology o f  the e-catalogue 
o f  V. O. Sukhomlynskyi SSPL o f  Ukraine.
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