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Христина Середа, н.с. сектору ІКТ і наукометрії



серед пріоритетних завдань Бібліотеки є:

 науково-інформаційний супровід досліджень 
наукових установ НАПН України та її Президії; 
інформаційна підтримка наукової діяльності 
установ НАПН України

 участь у формуванні єдиного якісного
інформаційного освітнього середовища

«Стратегія розвитку Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського на 2017–2026 

роки»



 «…розробити та реалізувати програму 
популяризації розробок НАПН України, формування 
її високих іміджу, репутації та авторитету як 
національного центру наукових досліджень та 
експериментальних розробок з проблем освіти, 
педагогіки та психології…»

Першочергове завдання



 Критика кількісного підходу (DORA, Тhе Leiden Manifesto)

 Наукове цитування 

 Наукометричні показники: журнальний рівень (Імпакт-
фактор, Quartile, еtс.)

 індивідуальний рівень (h-index, Almetric, еtс.) 

 Наукометричні бази даних (бази даних цитувань)

Оцінка впливовості наукових досліджень 
(якісний та кількісний підхід) 



 Впливовість дослідження можна визначити як внесок, який можуть 
зробити дослідники, які проводять певне дослідження. Впливовість 
дослідження має різні форми, включаючи академічну, не академічну, 
пряму та непряму.

 Академічний вплив - це інтелектуальний внесок, який зробив дослідник 
у своїй галузі дослідження в межах наукових навчальних закладів. 
Впливовість дослідження може приймати багато інших форм, таких як 
викладання, розробка інструментів і прототипів, товарної продукції та 
послуг.

 Існує багато причин для оцінки впливовості досліджень. Для 
дослідницьких організацій та дослідників ключовими факторами є: 
Надійність - продемонструвати грантодавцям цінність інвестицій в 
дослідження та підвищити шанси на подальше фінансування.

 Розуміння - зрозуміти, як дослідження стає впливовим, і, таким чином, 
шляхи для максимального впливу результатів досліджень.

 Оцінка результативності - оцінка впливу дослідження широко 
використовується в керівництвом установ для питань зайнятості та 
кар’єрного росту, оцінки ефективності та просування дослідників.

Впливовість дослідження та 
оцінювання досліджень



 У 2015 році в Лейденському маніфесті щодо
дослідницьких показників було викладено десять 
принципів збалансованої та ефективної схеми оцінювання 
досліджень. Це було досягнуто зусиллями дослідників з 
Лейденського університету та Технологічного інституту 
штату Джорджія.

 Загалом, золотим правилом оцінки впливовості 
досліджень є прийняття як якісного, так і кількісного 
підходів.

 Також завжди використовуйте більше, ніж один показник
/ показники при оцінці дослідження.

Лейденський маніфест



 Декларація про оцінку досліджень (Declaration on Research 
Assessment, або DORA)

 Розроблена у 2012 році під час щорічної зустрічі 
Американського товариства клітинної біології у Сан-Франциско. 
Основна мета DORA - сприяти кращій оцінці досліджень
шляхом заохочення розробки та демонстрації надійних та 
ефективних способів оцінки досліджень та дослідників.

 Загальна рекомендація:

 "Не використовуйте журнальні метрики, такі як журнальний
імпакт-фактор, як показник якості окремих наукових
статей, для оцінки внеску окремих вчених або при прийнятті
на роботу, просуванні чи фінансуванні"

Критика кількісного підходу



Практичне відображення 
результатів НД у ЕБ НАПН



Дякую за увагу!


