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Застосування Електронної 
бібліотеки НАПН України для 
упровадження результатів 

наукових досліджень



Модель інформаційно-аналітичної 
підтримки наукових досліджень



1. Установам
• упровадження результатів наукових досліджень; 
• підвищення репутації та престижу у  науковому світі;
• зручність у формуванні наукових звітів;
• постійний моніторинг упроваджених результатів наукових 
досліджень (кількісні дані);
- визначення ресурсів, що є найбільш популярними;
- визначення авторів чи наукових колективів, інформаційні 
ресурси яких є популярними;
- визначення актуальної тематики наукових досліджень та ін.

2. Користувачам/авторів
• миттєвий безкоштовний доступ до першоджерел; 
• наявність якісних пошукових інструментів за різними 
категоріями;

• можливість завантаження необхідного матеріалу в 
електронному вигляді, зручному для подальшої роботи;

• отримання статистичних даних щодо авторських ресурсів.

Переваги:



Статистика 
Електронної бібліотеки

• загальні статистичні дані щодо

інформаційних ресурсів;

• статистика за користувачами;

• статистика за завантаженням інформаційних

ресурсів;

• персональна статистика стосовно кожного

користувача;

• статистика ефективності функціонування

системи.



Формування звіту установи 
НАПН України за рік

Кількість завантажених ресурсів до 
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Формування звіту установи 
НАПН України за рік
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Статистика Електронної бібліотеки: 
загальні дані



Статистичний модуль IRStats2



Статистичні звіти «За всіма ресурсами  за всі 
роки» станом на 15.05.2017



Термін звіту «За всіма ресурсами 
за датою»



Звіт «За всіма ресурсами 
за 2016 рік»



Звіт «За всіма ресурсами за 2016 рік»



Статистичний звіт за: Типом ресурсу 
«Книга»



Види фільтрів статистики



Приклад правильного заповнення 
полів «Автор» для адекватної роботи

статистичного модулю



Звіт за «Науковою темою 
за 2016 рік»



Звіт за підрозділами установи 
за 2016р.



Статистика за номером інформаційного ресурсу



Звіт за науковою темою 
«Мапа/Джерела/Браузери»



Звіт за науковою темою 
«Рейтинг ресурсів»


