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Присутнi: список додапься 

Порядок денний: 

_. Про затвердження теми кандидатськоi· дисертацii' аспiранта 1-ro року навчання кафедри 

iнформацiйних технолоriй Нечипорук Юлii' Юрii'вни. 

СЛУХАЛИ: Доповiдь д.т.н. , професора, завiдувача кафедри iнформацiйних технолоriй Цю

цюри С.В. про затвердження теми дисертацiйноi' роботи аспiранта вечiрньо
'i форми навчання 

Нечипорук Юлii' Юрii'вни «Моделювання iнформацiйноi' тех
нологii' формування контен

ту наукових публiкацiй для вiдображення в наукометри
чних базах да них)) 

Тему дисертацiйноi· роботи слухали i затвердили на засiданнi О I лютого 2021 р. , про

токол №11. 

Актуальнiсть теми. Наукоментрiя - rалузь наукознавства, що займапься статисти

чними дослiдженнями структури та динамiки масивiв i потокiв науково'i iнфор
мацi'i. Ми змо

делюемо iнформацiйну технологiю для формування контенту 
в наукових публiкацiях в нау

кометричних базах даних. На сьоrоднiшнiй день це дуже акту
ально. Так як наука не сто'iть на 

мiсцi i розвиваеться, що приводить до написания великоi· кiлькостi робiт науковця
ми. Змоде

лювавши технологii' для зручноrо формування контенту, а саме наукових публiкацiй щоб вi

дображались в наукометричних базах максимально зручно
 для пошуку, досшдження, ви

вчення. 

Наукова новизна 

Рiшення про iндексування ново'i назви видання базою даних 
приймаються за резуль

татами розгляду запитiв на включения нових назв видань К
онсулыативним ком iтето11,,1 з 

вiдбору змiсту. 

Для авторiв, якi опублiкували бiльше однiЕ:i' статтi , створюються i ндивiдуальнi обл i

ковi записи - профiлi авторiв з унiкальними iдентифiкаторами авторiв AL1tlюr 1D (з одною 

публiкацiЕ:ю профiлi теж створюються але прихованi). Цi профiлi надають таку iнформацiю. 

як варiанти iменi автора, перелiк мiсць йоrо роботи , кiлькiсть публ i кацiй . роки публiкацi йно·1 

активностi. rалузi дослiджень, посилання на основних спiвавторi в. ·загаJ1ьна кiльк i сть циту

вань на публiкацii' автора, заrальна кiлькiсть джерел, на якi посиласться автор, iндекс Гiрша 

автора тощо. 

Практична цiннiсть 

База даних надае широкi можливостi отримання науковоi· метрик
и та проведения ав

томатизованоrо аналiзу видань. Iнструмент Journal Analyzer дозволяе проводити розширений 

аналiз наукового рiвня видань (в тому числi, порiвняльний анал iз кiлькох видань) за чотирма 

основними показниками : 

• загальна кiлькiсть статей, опублiкованих у виданнi протяrом року; 

• загальна кiлькiсть посилань на видання у iнших виданнях протяr
ом року; 

• тренд року (вiдношення кiлькостi посилань на видання до кiль
костi статей, 

опублiкованих у виданнi); 



/ • вiдсоток статей , якi не були процитованi . 

ВИСТУПИЛИ: виступаючих не було. 
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