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Наукометрія 

Курс 5 курс 

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

Письмова 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

3 години на перевірку 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 
40 балів 

Критерії оцінювання: 1 питання - 15 балів 

2 питання - 15 балів 

3 питання - 10 балів 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів 

Орієнтовний перелік питань: 1. Що таке наукометрія, вебометрія і 

інфометрія?  

2. Різниця між підходами до наукометрії 

Г.М. Доброва (Київ) і В.В.Налімова (Москва). 

3. Нормативні акти України з оцінювання 

результативності наукової  діяльності. 

4. Відмінності в оцінюванні 

результативності наукової діяльності в Україні, 

Великобританії та Німеччині. 

5. Розподіл вчених за публікаційною 

активністю. 

6. Ранговий розподіл журналів за 

кількістю публікацій з певної теми.  

7. Індекс наукового цитування та індекс 

Гірша. 

8. Імпакт-фактор журналу. 

9. Відношення імпакт-фактору до наукової 

спільноти. 

10. На що слід звертати увагу при виборі 

журналу для опублікування своїх статей? 

11. Альтернативні показники оцінювання 

ефективності наукової діяльності Ви знаєте. 

12. Навіщо створюють національні 

індекси наукового цитування? 

13. Різниця між бібліометричними БД і 

наукометричними системами.  



14. Політика відбору журналів для 

опрацювання в комерційних бібліометричних 

системах Web of Science і Scopus. 

15. Некомерційні наукометричні системи.  

16. Позитивні риси бібліометричної 

платформи Google Scholar. 

17. Бібліометричний портрет науковця, 

бібліометричний профіль установи та підрозділу 

установи. 

18. Картина науки на основі 

бібліометричних профілів учених і установ.  

19. Функціональні можливості 

інформаційно-аналітичної системи 

«Бібліометрика української науки».  

20. Які висновки можна зробити з аналізу 

галузевого, регіонального та відомчого розподілу 

науковців в України? 

21. Які результати демонструє порівняння 

бібліометричних показників вищих навчальних 

закладів України?    

22. Що слід зробити для підвищення 

видимості періодичних фахових видань України 

в світових науково-інформаційних системах?  

23. Де можна знайти бібліометричні 

показники для порівняння стану науки в Україні 

та інших державах?    

24. Як підготувати оглядово-аналітичний 

матеріал з оцінкою стану наукової діяльності 

кафедри, університету?  

25. Які пропозиції Ви можете дати для 

покращення присутності установ у світовій 

системі наукових комунікацій? 

26. Атестаційні показники з оцінювання 

результативності наукової діяльності. 

27. Лейденський маніфест з наукометрії. 

Розкрити перший принцип: експертний висновок 

відповідальніший за формальні кількісні 

показники. 

28. Лейденський маніфест з наукометрії. 

Розкрити другий принцип: критерії оцінювання 

мають відповідати статутним завданням 

інституції. 

29. Лейденський маніфест з наукометрії. 

Розкрити третій принцип: потрібно відстоювати 

вагомі результати, оприлюднені в національному 

сегменті наукових комунікацій. 

30. Лейденський маніфест з наукометрії. 

Розкрити четвертий принцип: при оцінюванні 

слід використовувати прозорі та прості 

індикатори. 

31. Лейденський маніфест з наукометрії. 

Розкрити п’ятий принцип: потрібно надавати 



можливість перевіряти дані та результати аналізу 

оцінювання. 

32. Лейденський маніфест з наукометрії. 

Розкрити шостий принцип: при оцінюванні 

необхідно враховувати специфіку галузевих 

наук. 

33. Лейденський маніфест з наукометрії. 

Розкрити сьомий принцип: слід приймати до 

уваги портфоліо вченого чи установи. 

34. Лейденський маніфест з наукометрії. 

Розкрити восьмий принцип: потрібно уникати 

надмірної конкретності кількісних показників. 

35. Лейденський маніфест з наукометрії. 

Розкрити дев’ятий принцип: слід урахувати 

можливий негативний вплив формальних 

показників. 

36. Лейденський маніфест з наукометрії. 

Розкрити десятий принцип: періодично 

необхідно переглядати та вдосконалювати 

систему показників оцінювання.  

37. Положення про державну атестацію 

науково-дослідних (науково-технічних) установ.  

38. Методика оптимізації (атестації) 

бюджетних наукових установ.  

39. Порядок оцінки розвитку діяльності 

наукової установи.  

40. Світовий досвід оцінювання 

результативності наукової діяльності.  

41. Досвід оцінювання результативності 

наукової діяльності Великобританії.  

42. Досвід оцінювання результативності 

наукової діяльності Німеччини.  

43. Досвід оцінювання результативності 

наукової діяльності Польщі.  

44. Визначення наукознавства.  

45. Українська школа наукознавства. 

46. Закономірність розподілу вчених за 

публікаційною активністю (закономірність 

Лотки).   

47. Закономірність розподілу частоти 

уживаності слів у тексті (закономірність Ципфа).  

48. Закономірність розподілу журналів за 

чисельністю статей з певної теми (закономірність 

Бредфорда).  

49. Внесок Ю. Гарфілда в становлення та 

розвиток наукометричних систем.   

50. Індекс наукового цитування.   

51. Імпакт-фактор.   

52. Комерційні наукометричні системи.   

53. Некомерційні наукометричні системи.   

54. Світові наукометричні системи.  

55. Функціональних можливостей систем 



Google Scholar.  

56. Онлайнова інструкція зі створення 

бібліометричних профілів.  

57. Національні індекси наукового 

цитування.  

58. Система індексу наукового цитування 

Китаю.  

59. Система індексу наукового цитування 

Японії.  

60. Бібліометричні БД Іспанії.  

61. Бібліометричні БД Польщі.  

62. Бібліометричні БД ісламського світу.  

63. Бібліометричні БД Росії.  

64. Бібліометричні БД Індії.  

65. Альтернативні метрики, їх визначення.  

66. Предмети за завдання інфометрії та 

вебометрії.  

67. Визначення кіберметрики.  

68. Вебометрія.  

69. Імпакт-фактор мережі. 

70. Аналіз цитування.  

71. Феномен розсіювання.  

72. Сучасні метрики.  

73. Вікіметріка.  

74. Метрика журналу.  

75. Метрика автору.  

76. Метрика статті.  

77. Визначення альтметрики.  

78. Методологія оцінювання ефективності 

дослідницької діяльності.  

79. Бібліометричні профілі в системі 

Google Scholar.  

80. Призначення інформаційно-аналітична 

система «Бібліометрика української науки».  

81. Бібліометричні портрети науковців.  

82. Бібліометричні профілі підрозділів 

університетів (кафедр, факультетів).  

83. Бібліометричні профілі періодичних 

видань.  

84. Бібліометричні профілі  університетів 

(установ).  

85. Гармонізація профілів у рамках 

університету (установи).  

86. Реєстр інтернет-активних науковців 

України.  

87. Єдине вікно доступу до 

бібліометричних показників.  

88. Рубрики Google Scholar.  

89. Джерельна база для експертного 

оцінювання результативності діяльності вчених і 

дослідницьких колективів.  

90. Галузевий, регіональний і відомчий 



розподіл науковців України за даними 

«Бібліометрики української науки».  

 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

В. О. Копанєва 

 


