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алміиістративьшх територій Їкраїни; зрізу медичного моніторингу пацієнтів,

хворих на хронічну серцеву недостатність; даних гідрохімічното моніторшчґу
стану поверхневих вод та територій з техногеньшм навантажеиюям; результатів

міні-мульт тесту для визначення психолотітпчих особливостей; значень векторів
індукції при дослідженні передвісників землетрусів. Система також може

використовуватися для вирішення широкого кола задач. пов“язаиих з
кластерт-п-тм аналізом та обробкою даних моніторингу у різноманітне

предметних галузях: екології, економіці, соціології, психології, освіті тощо.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ

НАШПМЕТРПЧІ-ПІХ СИСТЕМ ] БАЗ ДАНИХ “У ПЩГОТОЕШ

АСПІРАНТШ ТА ДОКТПРАНТІЕ

Япишнн А. В.

Інститут інформаційних .гііехнолозіі? ізособіїя нявчання НАПН Загадки,

.и. Київ

“з" сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства і вдосконалення

мережнюі технологій, процес підготовки аспіраиті і докторантів потребує
оновлення і Вдосконалення. Під час проведення атестації і захисту

дисертаційних робіт, все частіше, використовують кількісні1 якісні показники
публікаційної активності здобувачів наукових ступенів, зокрема: індекс Гірша,

ЦІЗ-індекс та ін. Тому, рекомендуємо, у процесі иідтотовкн аспірантів і
докторантів застосовувати міжнародні наукометритші системи і бази даних. Не

тільки для отримання аналітичних відомостей про кількість цитувань наукових
публікацій, а 1 з метою розширення джерельної бази досліджень здобувачів,

зокрема ознайомлення із зарубіжнигш публікаціями відомих вчених і
дослідницьких колективів.

Першочергово, наше дослідження було спрямоване на аналіз джерел
Інтернету і наукових публікації [І; 2, 5] щодо особливостей визначення

наукомегричних показників. Отже, іоіаукометріяа є дисципліною, що вивчає
еволюцію научні через численні вимірювання та статистичне опрацювання

науковоїінформапі'і', зокрема, кількість наукових публіьацій, цитованість тощо.
Нині, зявилася нова методологія дослідження Інтернет-контенту, що отримала

назву квебометріяи, у межах якої здійсі-цоється КідЬШСНІ-[Й аналіз
інформаційних ресурс ін. Для иауковихі освітніх установ вебометричний індекс
є важливим показником їх діяльності. За допомогою такого рейтингу

розробннки сподіваються мотивувати дослідьпіків всього світу публікувати
результати своєї наукової діяльності у відкритому доступі. Під поняттям

кіндекс питуваньа розуміється ключовий показник, що був запропонований
Інститутом наукової інформації [Іиєйшге їот Бсіеіиіі'іс Шіотшатіоц) для

використання науковою громадою з метою оцінювання результативності
роботи наукових колективів і окремих учених [1]. Щодо поняття «індекс

Хіршав [Іа-індекс]- то воно визначає продуктивність інет-пік чи наукових
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колективів на основі співвідношення кількості публікацій до кількості цитувань

цих публікацій [1].
Під киаукометричлшми базами даних» розуміють такі бібліотрафітпчі та

реферативні бази даних, що є інструментом для відстеження цитованості
наукових публікацій. Одночасно, ці бази є пошуковими системами, що

формують статисптчиі дані щодо динаміки показників затребуваності та
індексів впливу діяльності вчет-пгх організацій. кНаукометричною базою даних

відкритого доступу-ль називають таку базу даних, що є некомерційною і
забезпечує відкритий доступ користувачів до їїресурсів і сервісів [1].

Аспірантам і докторантам варто опанувати особливості роботи з
наукометричними системазш, навчитися використовувати їх сервіси для

організації і проведення власшах наукових досліджеьпчює. А це у свою чергу
вплине на якість наукової роботи та зниження часових витрат. Загальновідомо,

шоб підготувати наукову публікацію, дослідїшк змушений здійснити ьптзку дій:
проаналізувати існуючі публікацій шодо окресленої теми, дослідити їх та

систематизувати, скласти бібліографічнгп'їт опис та ін. Для автоматизації даного
процесу і пришвидшення підтотовьн публікації до друку* рекомендуємо
застосовувати сервіси міжнародних наукометричних систем і баз даних.

Наукометричні міжнародні системи і бази даних, а саме: янь ої Бсіепсе
[ШошвошецгетксошдуеЬ-оЇ-всіеисе], Є-оодіе ЗсЬс-Іаг (всІіоІатБооЕІесошца),

ШЕЬПШЕЩСБ, кБібліометрика української науки» (ПЬІП'ШР.ЕПЧ.1Ь1] та ін.,
застосовують з метою відстеження цитованості та рейтингів науковців,

наукових колективів, визначення імпакт-фактору наукових видань та їх впливу
на освітню галузь [1]. Опишемо кілька міжнародних наукометричних систем і

баз даних. зокрема: СгооЕІе Бсцоіаї, 1[.ї'іїеЬ ої Єсіепсе, Зсорііч, ІшіехСорешісцз,

РПЩ, Пітесюіу ої Ореіі Ассезз .Іоіішаів, Бібліометрика української науки.

І[Зіхарактеризуємо їх детальніше:

ь..- Басарів Академія (зсЬоІат.5оо51е.сош.па] - є відкрьпою

наукометричною міжнародною базою даних наукових публікацій та пошукова
система одночасно. Система охоплює відкриті наукові джерела: електронні

бібліотеки, наукові архіви, репоззпарії, сайти установ і ВНЗ, електронні
видання. Іьперфейс системи багатомовний. Публікації до системи вносяться

автомапгпчо, тому інколи кількісні результати є неправильними, шо
позначається і на кількості їх цитування. ї системі здійснюється розрахунок за

такими наукометричними показниказш як: індекс Гірша, іШ-індекс та ін.
Дослідник, створивши особистий профіль у цій системі, може відстежувати

бібліографічні посилання на свої публікації, переглядати цитування, графіки
цитувань своїх публікацій. Також, з 20115 р. для вітчизняних наукових журналів

у системі відслідковується наукометричний рейтинг.

”г;-'? Ющ“ Шаг-Ь оЇБсїапса (Ч.-“ої, попередня назва ІБІ ШеЬ оЕ Киоууіебне),
Поділля-'еЬоЕтиоууіебЕеюош) - є пошуковою платформою, шо об*єдиує

реферативні бази даних публікацій у наукових журналах і патентів, у тому
числі бази, шо враховують взаєзше цитування публіюзцій. Розроблена і
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підтримується компанією ТІіошьоіл ЕЕІШЗІБ (США]. До її складу входять такі

бази даних: Зосіа] Бсіепсеь Сіпаііоп ]шіех, Бсіеисе Сііаїіои [вбех Ехрапбеіі, для

81: Ншиаиіїіез Сіїаііоіі Ішїех; [ткіех СЬешісііа, Соиїетеіісе Ртосеебіирь Сіїаїіоіл

[обох, Сцттеіи (їйшісаі Ееасііопз. "Ет-' системі можливий пошук, аналіз та

ултравління бібліографічншаи даньши, також на головній сторінці є посилання

на ресурс ЕшїНоІе, що допомагає прьпивндшити збір інформації для
бібліографічьп-тх посилань із різних джерел, таких як ШеЬ ої КиоиІебне і

Ріі'ЬМеії - за допомогою прямого вивантаження, онлаїпі-пошуку та ікпторту
файлів.

5Ш|305 Зоорііз (зсорцзюош) - міжнародна бібліографічна і реферативна

база даних наукових публікацій. Розробником є корпорація БІзеу'іег
(Нідерланди). Ця база індексує наукові журнали, матеріали конференцій інші

видання, застосовуючи індекс Гірша. Наукомелригпіі сервіси системи
забезпечують отримання показників цитованості наукових публікацій. Для

авторів, які опублікували більше однієї статті, у базі створюються індивідуальні
облікові записи з унікальним ідентифікатором АпШот Ш. Якшо співробітьпєки

певної організації опублікували статті (2 та більше], у системі створюються
профіль цієї організації (Бсорцв АїЕІіагіоп Ібеііїібет], у якому зазначаєлься
адреса, кількість публікацій, співробітників тошо. Перевагами для наукових

видань (.]оцтцаі Аиаіуяег): є отримання наукової метрики, проведення
автоматизованого аналізу видань. Є розширений аналіз наукового рівня

видання за такими показіпіками: 1) кількість статей, опублікованих у виданні
протягом року, 2) тренд рок-=, З) кількість посилань на видання у інших

виданнях протягом року, 4) відсоток статей, шо не були протштовані.
«іт-шт

дизайн Російський їноонс наукового шанування (РІНЦЗ

(е1іЬгагу.шїт1еїап1тх.авр)- ця система створена в разпсах проекту, ініційованого
Федеральним агентством з науки та інновацій. Є некомерціїпєим проектом і

знаходиться у відкритому достуллі, також, система одночасно є мізкнародною
наукометричною базою даних. Призначена для операливного забезпечення

наукових досліджень актуальними довідково-бібліографічннми даними. ?
системі розраховуються такі показники: індекс Гірша, ікптакт-фактор,

коефіцієнт самоцнтування, час півжиття публікації (медіана хронічного
розподілення посилань). На базі РП-ІЦ розроблено комерційну аналітичну

систему Бсїєнсє Іяатах, яка дає змогу проводити комплексне аналітичне й
статистичне дослідження публікаційної активності вчених, наукових

організацій та їхніх підрозділів. Можливо робиш запити безпосередньо в бази
даних Ше]: ої Бсіеілсе і Зсорпь і отримувати поточні значения показників

Цитування публікацій, адже РП-ІЦ має угоди з компаніями "Плошвои Еецїеть і
Е15еу=іег.

ІНІШ-Є'. іТІ ПН?-

- - ІнґїяІСорвіиїснз - є міжнародною наукометричною базою

(Польша). У системі здійснюється індексування, реферування і ранжування

наукових журналів та створення бази даних користувачів, наукових і освітніх
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установ та інцитх видань. Інструментарій ціеї бази дозволяє оцінювати

продуктивність для визначення впливу наукових публікацій. Персональні
здобутки вчених. які мають реєстрацію у цій системі. оцінюються за

багатокритеріальною оцінкою професійної діяльності («Ен тевеагсЬроіешіаІ].
Також, можна розрахувати ізшакт-ф актор певного наукового журналу.

 

[ЩІЇЧ 'і“: Піт-встали оуйрал Ассоль: Іоні-паїв - система позиціонується. як

міжнародний мудьтидиспкпллінарншї каталог [база даних) журналів відкріпого
доступу. ? системі включено понад 10000 назв наукових журналів та метадані

статей них журналів. До каталогу внесено відкриті наукою журнали, що
відповідають критеріям ППШ. Ця база дат-ціх сприяє поіштренню,

використанню та популярнз аціїруху Відкритого доступу.   
*' Бїбилт'о1 говір: ґка української науки

[цЬііуіар ЕПП:.ііаІЬрпц-“іпбекр]1р?радевілез=рто-ртоест]- - ця система є реєстром
науковців їкраїни, які зареєстрували власні профілі в інших міжнародних

системах. ”з системі є: бібліометричиі показники україНськює учених і
колективів у провідних наукометритптии системах, інструментарій аналітичного

опрашовання бібліометричннх даних для отримання інформації щодо галузевої,
відомчої та регіональної структури вітчизняної науки; джерельна база для

експертного оцінювання результативності діяльності вчених та колективів,
національна складова проекту Калкін; ої Зсіеіііівїв (Су-ретшепісв ЬаЬ).

Інформаційні ресурси системи формуються шляхом опрацювання:
бібліометричл-птх профілів науковців із систем: (Зо-орди 5с]до1ат,'іЧеЬ ої Єсіецсе,

Бсорііз, Кані-тіц; 'іЧеЬ ої Еезеатсіл Сеіліетв. Відомості про значения індексів Гірша
в бібліометричних профілях учею-іх оновлюються шомісячио.

Отже, проведеншїі вище аналіз дав змогу зробити такі висновки:

розглянуті наукометрнчиі системи, рефераливні бази даних, можливо активно
застосовувати, як інструмент оприлюднення, розповсюдження та аналізу

кількості Ішту-вання результатів наукових досліджень:, використання таких
систем задовольняє потребу у визначенні кількісних і якісних показників

оцінювати-тя наукових публікацій дослідників, можна визначати актуальні
напрями наукових досліджень, дібрати ті публікації, що є найбільш

цитоваиизпі; ознайомитися із зарубіжними дослідженнями і впопулярнизпоі
авторами.

Подальшого дослідження потребує розробка методики використання
міжнародних наукометричннх систем і баз даних у підготовці аспірантів та

докторантів.
ДЖЕРЕЛА
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