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РЕФЕРАТ

ОБ’ЄКТ  ДОСЛІДЖЕННЯ:  методи  наукометричного  аналізу

реферативних баз даних. 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: Метою НДР визначення інноваційних напрямків

розвитку  наукових досліджень  в  Україні  з  використанням реферативної  бази

даних. Передбачається  аналіз  публікаційної  активності  з  урахуванням

публікацій  у  вітчизняних  журналах  та  зарубіжних  реферативних  виданнях,

аналіз  наукових  зв’язків  між  авторами  публікацій  результатів  наукових

розробок,  аналіз  текстів  рефератів,  аналіз  цитування  науковців  у  існуючих

наукометричних базах даних.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

a.1.1.a.i.1. У роботі представлено удосконалений метод ранжування науковців

за  кількістю  праць  та  зв’язків  співавторства  на  основі  коефіцієнтів

центральності та індекса Хірша шляхом їхньої агрегації. Ранжування на основі

створеного показника дозволяє визначити вузли мережі співавторів, які вносять

вагомий вклад у ту чи іншу галузь науки, підтримують зв'язки між науковими

колективами  і  в  той  же  час  мають  високий  показник  ефективності  наукової

діяльності.

a.1.1.a.i.2. Запропоновано алгоритм пошуку перспективних наукових напрямів

на основі використання мереж співавторів та термінів. Використання алгоритму

дозволить зкорегувати напрями досліджень в Україні для розвитку міжнародної

співпраці,  збільшення  використання  публікацій  та  підвищення  авторитету

вітчизняних  наукових  досліджень.  Показано  можливість  застосування  мереж

термінів для визначення пріоритетних напрямів на прикладі досліджень мереж

співавторів наукового колективу Київського національного університету ім. Т.Г.

Шевченка. Проаналізовано ключові слова, взяті зі статей університету та світу з

фізики, на предмет їх співпояв у документах, на основі чого побудовано мережі

термінів.  Серед  термінів,  що  умовно  віднесені  до  перспективних  наукових



напрямів: crystal structure, electrical conductivity, galaxies: star formation, magnetic

field.

a.1.1.a.i.3. Проведено  кількісний  аналіз  масиву  наукових  публікацій  з

Технічних наук, накопиченого у РБД "Україніка наукова".  Наведено дані  про

найактуальніші  в  наші  дні  та  найчисленніші  за  наповненням  розділи

Енергетика.  Радіоелектроніка;   Технологія  металів.  Машинобудування.

Приладобудування;   Хімічна  технологія;   Транспорт.  Показано  динаміку

публікацій у кожному розділі на часовому інтервалі 10 років (2005 – 2015). 

a.1.1.a.i.4. Поточне наповнення РБД. Основною метою роботи по формуванню

РБД  "Україніка  наукова" є  забезпечення  вхідного  документного  потоку  по

кількості  найменувань і  комплектності.  У процес створення РБД інтегровано

210  видавничих  установ,  які  надають  інформацію  про  свої  журнали  в

встановленому  електронному  форматі.  Щомісяця  РБД  "Україніка  наукова"

збільшується на 3-5 тис. документів  Обсяг бази на жовтень 2017 р. становить

631578 записів,  з  них  66%  статті  з  журналів,   17  %  монографії,  17%

автореферати  дисертацій. Виконано  аналіз  наповнення  РБД  за  тематичними

розділами.  Здійснюється  моніторинг  наукової  періодики  з  метою  вивчення

джерел наукової інформації, залучення до співпраці нових видавництв.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  реферативна  база  даних,  наукові  публікації,  обмін

інформацією,  пошук,  наукометричні  дослідження,  інформетрія,  “Україніка

наукова”, мережа співавторів.

Умови отримання звіту за адресою:

03113, Київ, вул. М.Шпака, 2, ІПРІ НАН України.
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