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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Дослідження динаміки публікацій з інформатики в реферативній базі даних реферативного журналу 
"Джерело"

Початок етапу: 01-2011

Закінчення етапу: 12-2013

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 03771755

Підпорядкованість: Президія Національної академії наук України

Адреса: 03113, м. Київ, вул. М. Шпака, 2

Телефон: (+38 - 044) 456 - 33 - 18

E-mail: petrov@ipri.kiev.ua

WWW: www.ipri.kiev.ua

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 03771755

Адреса: вул. М. Шпака, 2, м. Київ, Київська обл., 03113, Україна

Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України

Телефон: 380444563318

E-mail: ipri@ipri.kiev.ua

WWW: http://ipri.kiev.ua/

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук 
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

КПКВК: 6541050

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування



Джерело фінансування: 7713 - кошти держбюджету

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 683.53 тис. грн.

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Дослідження динаміки публікацій з інформатики в реферативній базі даних реферативного журналу "Джерело"(Шифр 
"База-2")

Назва роботи (англ)

Study of informatics publications dynamic in the abstracts journal "Djerelo" database

Реферат (укр)

На основі аналізу реферативної бази даних УРЖ "Джерело" досліджено динаміку публікацій з напрямків інформатики. 
Запропоновано інформаційну модель та засоби візуалізації масиву наукових публікацій, що дозволяє виділяти окремі 
кластери та визначати основні тенденції розвитку галузі.

Реферат (англ)

Informatics publications dynamic in the abstracts journal "Djerelo" database was studied. The information model and 
visualization tools of scientific publication array for clustering and defining main science tendencies was proposed.

Індекс УДК: 004.33.08:621.35, 004.67

Коди тематичних рубрик НТІ: 50.11.33

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): Дослідження динаміки публікацій з інформатики в реферативній базі даних реферативного 
журналу "Джерело"(Шифр "База-2")

Назва продукції (англ): Study of informatics publications dynamic in the abstracts journal "Djerelo" database

Очікувані результати: 

Галузь застосування: 72.30.0

Опис продукції (укр): Запропоновано інформаційну модель та засоби візуалізації масиву наукових публікацій, що 
дозволяє виділяти окремі кластери та визначати основні тенденції розвитку галузі. Визначені напрямки інформатики, що 
розвиваються найбільш швидко, на основі аналізу реферативної бази даних УРЖ "Джерело". Проведено поточне 
наповнення реферативної бази даних рефератами наукових видань, зокрема в галузі інформатики.

Соціально-економічна спрямованість НТП: 

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Впроваджено

Строки впровадження: 2013

Виробник продукції: ІПРІ НАН України

Споживачі продукції: КНУ ім. Шевченка, НБУ ім. Вернадського НАН України

Перспективні ринки: Україна

Права інтелектуальної власності: За договорами

Форми та умови передачі продукції: Спільні НДДКР



7. Бібліографічний опис

33 наукових праці, із них: 8 статей у фахових виданнях (1 індексується наукометричною БД Index Copernicus), 15 статей у 
нефахових виданнях та 9 тез доповідей на конференціях.

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 194

Мова звіту: Українська

Умови поширення в Україні: Не заборонено

Умови передачі іншим країнам: Не заборонено

Кількість файлів у звіті: 1

9. Заключні відомості

Перелік осіб-виконавців
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Мініна Н.М.

Манько Д.Ю.

Овсієнко Л.М.

Керівник організації: 

Петров Вячеслав Васильович

Керівники роботи: 

Крючин Андрій Андрійович

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ
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