
Форма опису програми екзамену 

 

Поля форми Опис полів 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра бібліотекознавства та інформології 

 ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни  

«Наукометрія» 

Курс 5 курс 

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

Письмова (студентам пропонується дати лаконічні 

змістовні відповіді на теоретичне питання та виконати 

тестові завдання різних типів) 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

Максимальна кількість балів:  40 балів  

Критерії оцінювання: 1 Теоретичне питання – 20 балів 

2. Тестові завдання - 20 балів 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів, ЕНК 

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. Ранговий розподіл журналів за кількістю 

публікацій з певної теми.  

6. Індекс наукового цитування та індекс Гірша. 

7. Імпакт-фактор журналу. 

8. На що слід звертати увагу при виборі журналу 

для опублікування своїх статей? 

9. Альтернативні показники оцінювання 

ефективності наукової діяльності Ви знаєте. 

10. Різниця між бібліометричними БД і 

наукометричними системами.  

11. Некомерційні наукометричні системи.  

12. Бібліометричний портрет науковця, 

бібліометричний профіль установи та підрозділу 

установи. 

13. Картина науки на основі бібліометричних 

профілів учених і установ.  

14. Функціональні можливості інформаційно-

аналітичної системи «Бібліометрика української науки».  

15. Які висновки можна зробити з аналізу 

галузевого, регіонального та відомчого розподілу 

науковців, ЗВО в України? 

16. Як підготувати оглядово-аналітичний матеріал 

з оцінкою стану наукової діяльності кафедри, 

університету?  

17. Які пропозиції Ви можете дати для покращення 



присутності установ у світовій системі наукових 

комунікацій? 

18. Атестаційні показники з оцінювання 

результативності наукової діяльності. 

19. Лейденський маніфест з наукометрії.  

20. Світовий досвід оцінювання результативності 

наукової діяльності.  

21. Визначення наукознавства.  

22. Українська школа наукознавства. 

23. Закономірності розподілу вчених за 

публікаційною активністю, частоти уживаності слів у 

тексті, журналів за чисельністю статей з певної теми 

тощо.  

24. Внесок Ю. Гарфілда в становлення та розвиток 

наукометричних систем.   

25. Національні індекси наукового цитування.  

26. Альтернативні метрики, їх визначення.  

27. Сучасні метрики.  

28. Призначення інформаційно-аналітична система 

«Бібліометрика української науки».  

29. Бібліометричні профілі наукових фахових  

видань України.  

30. Джерельна база для експертного оцінювання 

результативності діяльності вчених і дослідницьких 

колективів.  

 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

 В. О. Копанєва 

 


