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ОЦІНЮВАННЯ ОСОБИСТИХ ВКЛАДІВ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У 

РОЗВИТКУ НАУКИ ЗАСОБАМИ СТАТИСТИЧНИХ 

ЗВІТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ 
Головною умовою для сприяння розвитку потенціалу науки і освіти 

та для активізації міжнародної наукової співпраці, є відкритий і 

безкоштовний доступ до наукових публікацій [1]. Завдяки Електронній 

бібліотеці Національної академії педагогічних наук України суттєво 

покращилося представлення результатів наукових досліджень працівників 

установ НАПН України в інформаційному просторі у відкритому доступі 

[2]. Крім вільного доступу до результатів наукових досліджень, в ЕБ 

знаходиться розділ статистики, за допомогою якого можливо виконати 

оперативний зріз використання ресурсів науково-педагогічних 

працівників. Формування статистичних звітів ЕБ є важливим для 

моніторингу інформаційно-дослідницької діяльності науково-педагогічних 

працівників, для оцінювання власних здобутків та результативності 

апробації результатів наукових досліджень. Дослідник може відстежити 

динаміку використання наукових праць, з якою частотою цікавляться 

результатами наукових досліджень, а отже оцінити на скільки актуальною 

є проблема над якою він працює, або працюють його колеги. 

Але для формування будь-якого статистичного звіту ЕБ необхідні 

точні і якісні метадані опису ресурсів. В іншому випадку, будуть 

формуватись статистичні звіти ЕБ не в повному обсязі, з помилками, або 

взагалі не можливо буде сформувати статистичний звіт.  

Розглянемо формування статистичних звітів ЕБ за автором. 

Спочатку необхідно заповнити форму опису для кожного ресурсу цього 

автора. А саме, для того, щоб статистикою ЕБ було підраховано кількість 

завантажень даного ресурсу за автором, потрібно однозначно заповнювати 

у формі опису ресурсу поле Автор. Тобто, поле Автор складається з 

метаданих: прізвище, ім’я побатькові чи ініціали, електронна пошта, 

ORCID. В ЕБ НАПН України потрібно вносити прізвище, ім’я, по батькові 

автора тільки українською або англійською мовами, причому версія 

написання повного, часткового або скороченого ім’я та по батькові може 

бути тільки одна. Якщо в ЕБ зберігаються результати науково-педагогічних 

досліджень автора, прізвище, ім’я, по батькові якого вже внесені 

українською або англійською мовою, тоді в наступні описи ресурсів цього 

автора потрібно вносити прізвище, ім’я, по батькові однозначно існуючому 

варіанту українського або англійського написання прізвища, ім’я та по 

батькові того ж автора в ЕБ. Адресу електронної пошти автора потрібно 



вносити ту, що вже зареєстрована в інших ресурсах ЕБ цього ж автора. 

Причому, електронна пошта повинна бути унікальною, тобто у жодного 

іншого автора ЕБ не повинно вказуватись така адреса електронної пошти. 

У полі Автор, форми опису ресурсів, однозначні метадані прізвища, ім’я 

побатькові чи ініціалів та електронна пошта автора потрібні, щоб система 

правильно співставила і внесла новий ресурс до всіх ресурсів автора у 

перегляд за Автором та у статистичному звіті ЕБ за Автором. Наприклад, у 

перегляді за автором (українською мовою) «Зінченко В.» внесено 9 

ресурсів (Рис. 1).  

 
Рис. 1 Перегляд за автором (українською мовою) 

 

У перегляді за автором (англійською мовою) того ж автора 

«Zinchenko V.V.» внесено 3 ресурси (Рис. 2).  

 
Рис. 2 Перегляд за автором (англійською мовою) 

 



У статистичному звіті ЕБ за «Автором: Зінченко В.» підраховані 

завантаження 12 ресурсів (Рис. 3).  

 
Рис. 3 Статистичний звіт ЕБ за «Автором: Зінченко В.» 

 

Тобто, якщо у поле електронна пошта автора, форми опису ресурсу, 

внесено той самий адрес електронної пошти, що і в інших ресурсах автора 

ЕБ (причому, це може бути будь-який автор ЕБ), тоді у статистичному звіті 

за автором, у формі опису ресурсу якого було внесено дану адресу 

електронної пошти найпершою, підрахуються завантаження всіх ресурсів, 

де вказана одна і та ж сама адреса електронної пошти автора.  



Із сформованого статистичного звіту за атором можна 

проаналізувати: кількість завантажень ресурсів цього автора по роках та 

місяцях, в якому році та місяці було найбільше або найменше завантажень 

його ресурсів, скільки всього завантажень його ресурсів, кількість 

завантажень окремо по кожному ресурсу, де по назві можна перейти на 

карточку ресурсу, а також скільки переходів з карточки ресурсів на інші 

сторінки сайту ЕБ.  
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