НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНДЕКС НАУКОВОГО ЦИТУВАННЯ
Український індекс наукового цитування – система наукометричного моніторингу
суб’єктів наукової діяльності України. Основною функцією системи є надання
можливостей аналізу загальних тенденцій розвитку наукового комплексу України, ролі і
місця окремих учених та установ у розвитку національних наукових шкіл.
Зокрема, надано доступ до інформаційних ресурсів:
✓ довідкової інформації про учених та їх публікації;
✓ довідкової інформації про наукові установи України та їх співробітників;
✓ аналітичної інформації про індивідуальні показники публікаційної активності
учених, показники цитованості їх робіт та ключові наукометричні показники;
✓ аналітичної інформації про показники публікаційної активності та динаміки
цитованості робіт співробітників наукових установ України різних систем та
відомств;
✓ зведених звітів про публікаційну активність учених України (окремого регіону) за
визначений період часу.
Виконавець проекту – Асоціація користувачів Української науково-освітньої
телекомунікаційної мережі “УРАН”.
БІБЛІОМЕТРИКА УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ
“Бібліометрика української науки” – інформаційно-аналітична система
Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, призначена для надання науковому
середовищу комплексу бібліометричних показників для цілісного уявлення про науковий
потенціал та якість освіти в Україні.
Джерельна база Системи:
✓ єдиний реєстр наукових декларацій (бібліометричних профілів) вчених і
дослідницьких колективів у системах Google Scholar і Scopus;
✓ статистична інформація про галузеву, відомчу та регіональну структуру науки
України;
✓ бібліометрична складова джерельної бази для оцінювання результативності
наукової діяльності;
✓ національний сегмент проекту Ranking of Google Scholar Profiles.
✓ Інформаційні ресурси Системи формуються шляхом опрацювання:
✓ бібліометричних профілів, створених науковцями на платформі Google Scholar;
✓ бібліометричних показників комерційних систем Scopus і Web of Science.
✓ Оновлення значень індексів Гірша від Google Scholar здійснюється щомісячно.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ
НАУКА УКРАЇНИ: ДОСТУП ДО ЗНАНЬ
Мета проекту Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського “Наука
України: доступ до знань”: створення інтегрованого інформаційного простору
української науки в цифровому суспільстві; популяризація, підвищення рейтингу і
доступності наукових досягнень учених України, надання розширеного до них доступу за
рахунок використання бібліотечно-інформаційних ресурсів наукових бібліотек України та
сучасних веб-технологій.
Інформаційні складові порталу:
✓ Наукові бібліотеки України – реєстр наукових бібліотек України, інформація
про бібліотеку та її фонди, місцезнаходження, інтернет-адреса, науково-інформаційні
ресурси, відомче та інституційне підпорядкування;
✓ Науково-інформаційні ресурси бібліотек – систематизований за типами та
галузями знань анотований інтернет-навігатор наукових ресурсів бібліотек України;
✓ Наукові фахові видання – систематизований за регіонами, типами та галузями
знань інтернет-навігатор наукових журналів та періодичних видань України;
✓ Наукові установи – систематизований за типами, регіонами, галузями знань
реєстр наукових установ України;
✓ Науковці України – це систематизований за галузями знань, науковими
ступенями і званнями, регіонами, відомчим та інституційним підпорядкуванням, реєстр
науковців України, призначений для проведення пошуку наукових видань і публікацій
українських вчених, пов’язаний з електронними бібліотечно-інформаційними ресурсами.

