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ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ЗВІТІВ  

ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ 

Електронна бібліотека (ЕБ) Національної академії педагогічних наук України (НАПН 

України) є ключовою ланкою в оперативному інформаційному забезпечені науково-

педагогічних працівників результатами психолого-педагогічних досліджень наукових 

співробітників НАПН України. Національна академія педагогічних наук України динамічно 

розвивається, створюються нові підрозділи наукових установ НАПН України, розширюється 

тематика наукових досліджень, збільшується кількість наукової продукції, підвищується 

якість результатів наукових досліджень. Про якість результатів наукових досліджень можна 

судити з кількості цитувань наукової продукції та кількості завантажень ресурсів з ЕБ НАПН 

України. Оперативний зріз використання результатів науково-педагогічних досліджень в ЕБ 

можна зробити за допомогою сервісів статистики ЕБ. Формування статистичних звітів ЕБ є 

важливим для моніторингу інформаційно-дослідницької діяльності науково-педагогічних 

працівників.  

Формування статистичних звітів ЕБ НАПН України проходить за такими основними 

етапами статистичного дослідження:  

1. Опис метаданих ресурсу та внесення його до сховища ЕБ. 

Користувачі, які зареєстровані в ЕБ, наприклад, це можуть бути автори або відповідальні 

за внесення ресурсів до ЕБ від кожної установи НАПН України, заповнюють форму опису 

ресурсу про результати психолого-педагогічного дослідження, куди і завантажують сам 

ресурс (Рис.1). Тобто, необхідно внести точні метадані в обов’язкові поля форму опису 

ресурсу, а саме прізвище, ім’я, по батькові автора/авторів ресурсу, адресу е-пошти автора, 

унікальний ідентифікатор науковця ORCID iD, назву ресурсу, анотацію, ключові слова, назву 

журналу або книги, де було надруковано ресурс, відповідні № журналу року видання та № 

журналу загальний, ISSN, ISBN, заповнити поле видавець, рік видання, вибрати наукову 

установу, наукову тему, та теми класифікатору, завантажити ресурс. А після перевірки 

метаданих і наявності контенту, у формі опису ресурсу, редактор вносить інформаційний 

ресурс до сховища ЕБ.  

2. Пошук ресурсу ЕБ.  

Потім відбувається пошук цього ресурсу через браузер відвідувача ЕБ, що передає на 

сервер, де знаходиться сайт ЕБ, запит на видачу веб-сторінки (Рис.2). Сервер видає 

запитуваний ресурс і його завантажують відвідувачі ЕБ з пошукових машин, з сайту ЕБ або 

переходячи по посиланню з інших ресурсів. При цьому, у лог-файл, на сервері ЕБ записується 

інформація («відповідь») стосовно, наприклад: дати запиту; IP-адреси відвідувача; браузера, 

операційної системи відвідувача; електронної адреси сторінки, з якої зайшов відвідувач на 

сайт ЕБ; кількість і історія переходу зі сторінок сайту ЕБ на інші сторінки сайту відвідувачем; 

сторінки, з яких переходить відвідувач ЕБ на інші сайти; сторінки ЕБ, які відвідують часто або 

навпаки рідко; географія відвідувача, тобто з якої країни відвідувач попав на сайт; пошукові 

запроси, пошукові машини та ресурси, що привели на сайт ЕБ відвідувачів і ін. Тобто, по 

завантаженому ресурсу ЕБ записуються нові дані, що отримуються в процесі 

«життєдіяльності» ресурсу.  

 



 
Рис. 1 Фрагмент форми опису ресурсу 

 

 
Рис. 2 Пошук ресурсу ЕБ через браузер 

 



3. Формування статистичних даних ЕБ.  

Дані, що внесли до форми опису ресурсу, служать в якості параметрів формування 

статистичного звіту. Отже,  статистика ЕБ НАПН України дозволяє групувати метадані за 

такими показниками: за автором, типом ресурсу, номером ресурсу, підрозділом установи, 

науковою темою, класифікатором, датами, періодом та ін. Всі ці метадані статистикою ЕБ 

групуються від опису одного ресурсу до опису загального числа ресурсів ЕБ. Через добу 

статистика ЕБ оновлюється, тобто підраховуються всі завантаження ресурсів ЕБ за останні 24 

години. 

Наприклад, щоб згрупувати метадані за показником «Тип ресурсу», потрібно у формі 

опису ресурсу, на 1-му етапі внесення ресурсу до сховища ЕБ, вибрати відповідно 

інформаційному ресурсу «Тип ресурсу». Тоді на сторінці «Статистичні звіти електронної 

бібліотеки» у формі фільтру «Оберіть звіт за: Типом ресурсу» сформуються всі типи ресурсів, 

що зберігаються у сховищі ЕБ (Рис.3).    

 
Рис. 3 Форма фільтру «Оберіть звіт за: Типом ресурсу» 

 

4. Формування статистичного звіту ЕБ.  

Статистичні дані формуються у статистичні звіти у вигляді таблиць, діаграм, 

порівняльних діаграм, мап. Наприклад, якщо у формі фільтру «Оберіть звіт за: Типом ресурсу» 

вибрати «Article», тоді сформується статистичний звіт електронної бібліотеки за: Типом 

ресурсу «Стаття» (Рис.4). 

 
Рис. 4 Статистичний звіт за: Типом ресурсу «Article» 



Отже, формування статистичних звітів ЕБ НАПН України проходить за 4 основними 

етапами: опис метаданих ресурсу та внесення його до сховища ЕБ, пошук ресурсу ЕБ, 

формування статистичних даних ЕБ, формування статистичного звіту ЕБ. Кожний етап є 

важливим, потрібно вносити точні метадані ресурсу, без зайвих даних, щоб при потребі 

відбувся пошук цього ресурсу в мережі Інтернет, потім правильно підрахувались статистичні 

дані, і сформувались у різноманітні статистичні звіти використання ресурсів ЕБ. 
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