
УДК 004.5:311.4:378.2  

Новицька Т.Л., н.с.  

(Інститут інформаційних технологій і засобів навчання 

НАПН України, м. Київ) 

ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНОГО МОДУЛЯ IRSTATS2 

ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

АНАЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

Як зазначено у «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року»,  частиною з багатьох складових, на яких ґрунтується 

розвиток системи освіти, є прогнозування тенденцій інноваційного 

розвитку системи освіти з використанням результатів моніторингових 

досліджень; формування відкритої інформаційно-аналітичної бази новацій 

у всіх підсистемах освіти [1]. Тобто одним із напрямів освітньої політики є 

створення інформаційно-аналітичної підтримки науково-педагогічної 

діяльності, розвиток якої залежить від якісного представлення наукових 

досліджень у мережі Інтернет та наявність спеціальних відкритих систем 

для відповідного вимірювання використання результатів наукових 

досліджень. 

Інформаційно-аналітична підтримка педагогічних досліджень – це 

система, що забезпечує за допомогою ІКТ наукових працівників 

необхідними відомостями і даними для проведення науково-дослідної 

діяльності, збереження конфіденційності, цілісності та доступності 

інформації та інструментарієм для аналізу якісних і кількісних показників 

щодо наукової продукції для швидкого відбору, оцінювання та створення 

нових відомостей та даних [2]. Електронна бібліотека НАПН України 

використовує статистичний модуль IRStats2, що формує статистичні звіти 

за різними показниками щодо завантаження науково-педагогічних 

досліджень і внесення ресурсів до ЕБ, використовуючи базу даних Eprints. 

Тим самим ЕБ забезпечує користувачів інформаційно-аналітичною базою 

освітньо-наукових електронних інформаційних ресурсів.  

Статистикою IRStats2 підраховуються завантаження ресурсу ЕБ не 

тільки користувача ЕБ, а й якщо завантажено ресурс через браузер. Тобто 

статистичний модуль підраховує всі завантаження інформаційного ресурсу 

і дозволяє формувати статистичні звіти: за Типом ресурсу; Науковою 

темою; Автором; Класифікатором; Підрозділом установи; Номером 

ресурсу; За терміном; Датами; Періодом; Порівняння за роками та ін. 
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