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SCIENTOMETRICS IN THE DIGITAL SCIENCE LIBRARY
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Термін «цифрова наука» узагальнює напрями дослідницької 
діяльності, які раніше розвивалися в межах «е-науки», «відкри-
тої науки» та «науки 2.0»°[1]. Передбачена цифровою наукою 
екстраполяція досліджень у глобальний комунікаційний простір 
ставить перед бібліотеками нові проблеми. Одніє з них є визна-
чення напрямів розширення в бібліотеці методів і засобів науко-
метричних досліджень й розробка відповідного інструментарію.

Сучасні напрацювання у сфері методології оцінювання науко-
вої діяльності у концентрованому вигляді викладені в «Лейден-
ському маніфесті для наукометрії»°[2]. Наведені в ньому прин-
ципи наукометрії можна розглядати як розвиток концептуальних 
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положень робіт наукознавчої школи Г. Доброва, де обґрунтовано 
методологічні засади наукометрії°[3].

Найпоширенішим методом наукометрії є бібліометричний, що 
базується на такому показнику як індекс наукового цитування. Це 
загальноприйнятий індикатор «значущості» праць вченого, який 
є числом посилань на його наукові публікації. У бібліотеці циф-
рової науки, при проведенні наукометричних досліджень, поряд 
з традиційними бібліометричними метриками (індекс наукового 
цитування, індекс Гірша, імпакт-фактор тощо) набудуть поши-
рення альтернативні.

Маніфест альтернативних метрик визначає їх як «вивчення і 
використання наукових заходів впливу, заснованих на активнос-
ті в онлайн-середовищах – соціальних мережах, блогах та ін-
ших сервісах, призначених для інтернет-користувачів наукової 
продукції»°[4]. Переваги альтметрик – оперативність оцінюван-
ня соціального впливу публікацій і їх популяризація, недоліки 
– суб’єктивізм і маніпулятивність. Свідченням суспільного ви-
знання альтернативних метрик є поява низки спеціалізованих ін-
формаційних платформ, однією з яких є інтегрована зі Scopus си-
стема Altmetric°[5]. Вона пропонує платні сервіси корпоративним 
передплатникам і безкоштовні – індивідуальним користувачам.

Для бібліотеки актуальним є такий показник альтернативної 
метрики як кількість звернень до тих чи інших ресурсів власного 
сайту. В традиційних книгозбірнях вивчення інформаційних за-
питів і потреб користувачів здійснювалось методами анкетуван-
ня, інтерв’ювання тощо. У цифровому середовищі таке завдання 
слід покласти на інформаційно-комунікаційні технологій.

У НБУВ, наприклад, упродовж 2010-2012 років проводився 
моніторинг використання ресурсів зібрання «Наукова періодика 
України». Результат моніторингу – рейтингові списки про інтен-
сивність використання журнальних статей у системі наукових ко-
мунікацій. Вони формувалися шляхом аналізу log-файла сайта, в 
якому фіксуються всі дії користувачів. Розроблена спеціалізована 
програма визначала кількість звернень до періодичних видань і 
впорядковувала їх за кількістю завантажень статей.

Первісне визначення наукометрії як комплексу кількісних 
методів формального оцінювання ефективності дослідницьких 
робіт протягом тривалого періоду визначало «нумерологічний» 
напрям її діяльності й орієнтувало на обґрунтування адміністра-
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тивних процесів реформування освіти та науки. Осучаснення те-
оретичного базису наукометрії призвело до нового осмислення 
вектора її розвитку: так, сьогодні це комплекс методів і засобів 
моніторингу та експертної підтримки розвитку науки й освіти, 
тобто місія наукометрії – аналітичний супровід вирішення не 
«політичних», а наукових завдань.

У бібліотеці цифрової науки методичний інструментарій під-
тримки досліджень слід доповнити інформетричними засобами. 
Серед них слід відзначити засоби Data Mining і Text Mining. Під 
Data Mining розуміється процес виявлення в слабо структурова-
них даних невідомих, нетривіальних, практично корисних і до-
ступних для інтерпретації знань, які потрібні для прийняття рі-
шень у різних сферах людської діяльності. Засоби Text Mining за-
безпечують приведення текстової (неструктурованої) інформації у 
вигляд, придатний для подальшого комп’ютерного опрацювання.

Прикладом використання таких засобів може бути аналіз час-
тотних показників слів із заголовків публікацій для виділення най-
більш уживаних термінів і виявлення тенденції змін у наукових до-
слідженнях шляхом порівняння терміносистем різних років. При 
цьому, за частотними словниками можна здійснювати експертне 
прогнозування розвитку науки і виявляти оригінальні статті, що 
заслуговують на підвищену увагу. Прикладом інфометричних до-
сліджень у бібліотечній справі може бути стаття О. Кузнєцова, в 
якій проведено порівняння терміносистем доповідей профільних 
міжнародних конференцій у 2005 і 2010 роках°[6].

У ній, зокрема, зазначено, що в матеріалах за 2010 рік майже не 
зустрічається термін «Марк-формат» (бібліотекарі освоїли пов’я-
зане з ним нововведення й не вважають за потрібне його подальше 
висвітлення). Водночас у цих матеріалах серед часто вживаних з’я-
вився термін «грамотність». Аналіз контексту його використання 
засвідчив про те, що бібліотекарі стурбовані тенденцією зниження 
загального рівня культури суспільства: воно активно використовує 
Інтернет, але може не знати класиків літератури.

Отже, нові методи наукометрії потребують фахівців нової ге-
нерації – бібліотекарів-аналітиків, у яких класична гуманітарна 
освіта органічно поєднуватиметься з поглибленими знаннями в 
сфері інформатики та прикладної математики. У цілому вектор 
розвитку наукометрії в бібліотеці цифрової науки повинен бути 
спрямованим на перехід від адміністративного оцінювання до-
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слідницької діяльності до наукознавчого сприяння розвитку нау-
ково-технологічної сфери.
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