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АВТОМАТИЗАЦІЯ ЕКСПОРТУ ДАНИХ З OPEN JOURNAL SYSTEMS ДО 

РОСІЙСЬКОГО ІНДЕКСУ НАУКОВОГО ЦИТУВАННЯ 

Анотація. У статті проаналізовано історичний аспект формування поняття наукометрії як одного з 

перспективних напрямків оцінювання продуктивності роботи наукового працівника. Висвітлено 

методику розрахунку основних наукометричних показників. Показано, що автоматичний 

розрахунок наукометричних показників як самого науковця, так і наукового журналу на сьогодні 

продовжує бути актуальною проблемою. Виявлено, що основою для автоматизованого аналізу 

кількості та якості наукометричних показників є наукометричні бази даних. Встановлено, що 

провідні наукометричні бази даних можна поділити на дві основні категорії: бази, що індексують 

автоматично (платні Scopus, Web of Science); бази, дані до яких потрібно вносити власноруч 

(безоплатні РІНЦ, Google Scholar та Index Copernicus). З’ясовано, що провідні наукометричні бази 

даних мають можливості автоматизованого збору метаданих із сайту наукового журналу через 

застосування спеціалізованих систем підтримки електронного документообігу, зокрема Open 

Journal Systems. Визначено, що Open Journal Systems успішно експортує метадані статей із наукових 

журналів до наукометричних баз даних, таких як Scopus, Web of Science та Google Scholar. Проте 

стандартного методу експорту з Open Journal Systems до таких наукометричних баз, як Російський 

індекс наукового цитування та Index Copernicus, немає, що і визначило необхідність проведення 

дослідження. Метою дослідження було висвітлення процесу розробки та тестування плагіну для 

експорту даних із Open Journal Systems до наукометричної бази даних Російського індексу 

наукового цитування. В результаті виконання дослідження запропоновано концептуальну модель 

експорту метаданих із Open Journal Systems до Російського індексу наукового цитування. 

Розроблено плагін SirenExpo для експорту даних із Open Journal Systems до Російського індексу 

наукового цитування через систему підготовки випусків Articulus та висвітлено процес його 

тестування. 

 

Ключові слова: наукометричні показники; наукометричні бази даних; спеціалізовані системи 

підтримки електронного документообігу; SirenExpo. 

1. ВСТУП 

Постановка проблеми. Формалізований облік продуктивності науковця за 

опублікованими результатами – важлива складова оцінки його діяльності, діяльності наукових 

підрозділів та установ – виконується за допомогою наукометричних баз даних. Інтернет-

доступність наукового видання на сьогодні є однією з першочергових вимог до його 

включення у будь-яку наукометричну базу даних. Головним джерелом відомостей про 

публікації є їх анотації та інші метадані, що розміщуються на сайті наукового журналу. 

Застосування стандартних протоколів обміну метаданими сприяє кращому розрахунку 

наукометричних показників не лише науковця (насамперед індексів цитування його робіт [1], 

[2], [3], [4], [5], а й самого наукового журналу (насамперед, його імпакт-фактору). 

На жаль, далеко не всі провідні наукометричні бази даних мають можливості 

автоматизованого збору метаданих із сайту наукового журналу, що зумовило необхідність 

проведення відповідного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання якісної та кількісної оцінки 

опублікованих результатів наукових досліджень спонукали до появи наукометрії. 
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Наукометрія визначає якість наукових робіт та якість діяльності науковця за допомогою 

аналізу кількісних показників наукових робіт за певними критеріями. 

Одним із засновників наукометрії є Дж. Д. Бернал (John Desmond Bernal) [6], який у 

роботі 1939 року «The Social Function of Science» описав закономірності функціонування і 

розвитку науки, структуру та динаміку наукової діяльності, взаємодію науки з матеріальною 

та духовною сферою життя суспільства, роль наукометрії в суспільному процесі. 

Після другої світової війни значний внесок у розвиток наукознавства зробив Д. Дж. де 

Сола Прайс (Derek John de Solla Price). Маючи науковий ступінь з фізики, він захистив другу 

дисертацію з історії науки. Д. Дж. де Сола Прайс використовував кількісні методи для 

вивчення науки [7]. 

Термін «наукометрія» вперше був використаний В. В. Налімовим та З. М. Мульченко у 

монографії «Наукометрия. Изучение развития науки как информационного процесса», виданій 

у 1969 році. Зазначені автори визначають наукометрію як один із розділів наукознавства, 

згідного якого «наука розглядається як система, що самоорганізовується та керує власними 

інформаційними потоками [8, с. 6]». «При вивченні науки як інформаційного процесу 

виявляється можливим застосувати кількісні (статистичні) методи дослідження. ... Нам 

здається природним цей напрям досліджень назвати наукометрією [8, с. 9]». 

Великий вклад у наукометрію зробив Ю. Гарфілд (Eugene Eli Garfield) [2], який у 1960 

році заснував Інститут наукової інформації (Institute for Scientific Information). У 1964 році 

Ю. Гарфілд запустив індекс наукового цитування (SCI – Science Citation Index [5]), який став 

потужним інструментом наукометрії та основою наукометричної бази даних Web of Science. 

Приклад індексації статей за SCI 1964 року подано на рис. 1, а перелік посилань на роботи 

авторів за SCI 1964 року подано на рис. 2. 

Науковий індекс цитування (SCI) – це міра впливу автора або наукової роботи на 

розвиток науки. SCI відображає загальну кількість посилань на певну наукову роботу або 

автора в інших наукових роботах. Негативним аспектом наукометричних досліджень за 

допомогою SCI є те, що цей індекс не враховує час впливу статі на науку. Тобто автор, який 

створив неякісну статтю приблизно 20 років тому і цитований хоча б один раз на рік, отримує 

один й той самий індекс цитувань, що і гарна робота, яка отримала 20 цитувань за один рік. 

При цьому, індекс цитування не відображає характеристику наукового потенціалу 

вченого. Тобто вчений, який написав одну роботу, яка отримала певну популярність, і не 

написавши більше робіт, може мати однакову популярність з тим науковцем, який має багато 

наукових робіт. Цей та інші недоліки індексу цитування спонукали науковців до створення 

нових методів оцінки наукових робіт. 

Сьогодні основними наукометричними показниками є: науковий індекс цитування 

(Science Citation Index); індекс Хірша (h-index); g-індекс (g-index); і10-індекс (i10-index) та 

імпакт-фактор [9], [5]. 

Індекс Хірша (h-index) розробив професор фізики Каліфорнійського університету у Сан-

Дієго Х. Хірш (Jorge E. Hirsch), який запропонував у 2005 році «індекс Хірша» в статті [4], у 

якій описав алгоритм роботи індексу, а також переваги та недоліки альтернативних індексів 

(табл. 1). 

h-index – це наукометричний показник, який є кількісною характеристикою 

продуктивності науковця, групи науковців або країни. Згідно Х. Хіршу, вчений має індекс h, 

якщо його Np статей цитуються щонайменше h разів. Наукові роботи, які не задовольняють 

цю умову, не враховуються в індексацію. За Х. Хіршем, зв’язок між h-індексом та загальною 

кількістю цитувань може бути описаний формулою    

 
2

, haN totc = ,   (1) 

де 3 < a < 5. 
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Рис. 1. Проіндексовані статі у SCI (за [10, с. 3]) 

 

 
Рис. 2. Перелік посилань у SCI (за [10, с. 3]) 

 

Перевагою h-індексу в тому, що він добре відображає результати наукових робіт при 

порівнянні продуктивності наукового процесу у одній сфері діяльності. Недоліком h-індексу 

є те, що індекс науковця залежить від активності науковця. Якщо науковець припинить 

займатись науковою роботою, його індекс залишиться тим самим, який був до цього, або в 

найкращому випадку науковець буде мати h-індекс, який дорівнює кількості його статей. 

Проблему статичності h-індексу намагався вирішити бельгійський науковець із 

Університету Хазельт (Universiteit Hasselt) Лео Егг (Leo Egghe), запропонувавши g-індекс (g-

index) [11]. Для множини статей науковця, відсортованих за спаданням кількості цитувань, g-

індекс – це найбільше число таке, що g найбільш цитованих статей отримали сумарно не 

менше g2 цитувань. Графік g-індексу відображено на рис. 3. 
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Таблиця 1 

Традиційні методи оцінки продуктивності науковця за [4] 
№ Метод Переваги Недоліки 

(i) загальна кількість 

статей (Np) 

вимірює продуктивність не вимірює значущість або вплив статей 

(ii) загальна кількість 

цитувань (Nc,tot) 

вимірює загальний вплив – важко визначити, може бути розмитий 

малою кількістю «великих хітів», які не 

репрезентують науковця, якщо він є 

співавтором у багатьох статтях – у таких 

випадках у формулі Хірша a > 5; 

– завищує вагу гарно цитованих оглядових 

статей у порівнянні з оригінальними 

дослідженнями 

(iii) середня кількість 

цитувань (Nc,tot/Np) 

надає можливість 

порівняння науковців 

різного віку 

важко визначити, підвищує низьку 

продуктивність, занижує високу 

(iv) кількість «значущих 

статей», тобто 

таких, що 

цитуються більше y 

разів 

усуває недоліки критеріїв 

(i), (ii) та (iii) та надає 

ідею широкого та сталого 

впливу 

через довільність y він буде у випадковий 

спосіб занижувати або завищувати 

продуктивність, тому y повинен бути 

різним для різних категорій науковців 

(v) кількість цитувань 

кожної з q найбільш 

цитованих статей 

усуває багато недоліків 

попередніх критеріїв 

– це не одне число, тому його більш важко 

отримувати та порівнювати; 

– через довільність q він буде у випадковий 

спосіб занижувати або завищувати 

продуктивність 

 

i10-індекс – це кількість публікацій, які цитувались не менше ніж 10 разів [13]. i10-індекс 

розробила компанія Google у 2011 році. Цей показник залежить переважно від віку дослідника 

та має схильність постійно зростати. П’ятирічний i10-індекс надає можливість оцінити 

поточну продуктивність, а загальний – вплив робіт науковця на сучасну науку без урахування 

його минулих успіхів [4]. 

Імпакт-фактор (IF) – це відношення кількості цитувань статей певного журналу до 

загальної кількості опублікованих у цьому журналі статей. В кожному конкретному році 

фактором впливу журналу є кількість цитувань у цьому році статей, які були опубліковані в 

журналі за два попередніх роки, поділене на загальну кількість статей в цьому журналі за два 

попередні роки [15]: 

 

21

21

y-y-

y-y-

y
ns Publications Publicatio

Citations Citations 
IF

+

+
= ,   (2) 

Основою для аналізу кількості та якості зазначених вище показників є наукометричні 

бази даних. Вони включають бібліографічні, реферативні або повнотекстові матеріали про 

наукові публікації, а також інструменти для подальшого відстежування цитованості статей, 

внутрішнього пошуку тощо. Наукометричні бази даних поділяються на комерційні та вільні. 

Найпопулярніші комерційні наукометричні бази даних – це Scopus та Web of Science. До 

некомерційних відносяться Google Scholar, Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), 

DOAJ, WorldCat, Index Copernicus. Аналіз провідних наукометричних баз даних надав 

можливість виявити їх дві основні категорії: 1) бази, що індексують автоматично (платні 

Scopus, Web of Science), та 2) бази, дані до яких потрібно вносити власноруч (безоплатні РІНЦ, 

Google Scholar та Index Copernicus). 
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Рис. 3. Графік g-індексу (за [12]) 

 

Зменшити витрати на підтримку роботи редколегії через створення можливості для 

членів редколегії працювати у режимі віддаленого доступу, підвищити оперативність 

редакційно-видавничих процесів та покращити наукометричні показники надають можливість 

спеціалізовані системи підтримки електронного документообігу. 

У процесі дослідження було визначено чотири найбільш популярні системи, які мають 

різний функціонал для публікації наукових робіт – Open Journal Systems, DSpace, Koha та 

EPrints. Найбільший рівень підтримки діяльності редакції наукового журналу має система 

Open Journal Systems (OJS) [15], остання версія якої (3.1) є частково документованою та 

знаходиться у стані розвитку. OJS є вільним програмним забезпеченням, що розроблене 

некомерційною компанією Public Knowledge Project. Система має широкий набір інструментів 

для редакторів наукових журналів. Якщо ж чогось не вистачає – за допомогою плагінів її 

можна розширити за власним бажанням. Функціональність OJS та низькі системні вимоги 

зробили її стандартом де-факто для підтримки діяльності редколегій наукових журналів [17]. 

Набір метаданих може включати назву статті, її DOI, ім’я та прізвище автора (авторів), 

їх ORCID назву та вихідні дані журналу (ISSN, дату публікації, номери тому та випуску), 

анотацію та ключові слова статті, її положення у журналі (номер або сторінки) та будь-які інші 

записи, обрані редакцією журналу. Чим більш детальнішими є метадані, тим краще вони 

описують статтю. OJS надає можливість налаштовувати, які поля метаданих статті є 

обов’язковими, а які – ні. 

OJS успішно експортує метадані статей із наукових журналів до різних наукометричних 

баз як за протоколом обміну метаданими OAI-PMH, так і з використанням плагінів експорту 

метаданих статей: у формат PubMed XML для індексації у MEDLINE, у формат CrossRef XML 

для прив’язування DOI, у формати DataCite, DOAJ тощо. 

На сьогоднішній день РІНЦ виконує функцію не тільки інструменту для оцінки вчених 

або наукових організацій на основі цитування, а й авторитетного джерела бібліографічної 

інформації з російської наукової періодики та провідних наукових журналів країн СНД. 

Станом на 01.06.2018 р. до РІНЦ включено 1828 наукових видань України, у тому числі – 

найбільш цитовані педагогічні журнали, такі як «Практична психологiя та соцiальна робота», 

«Вiсник Черкаського Унiверситету. Серiя: Педагогiчнi науки», «Директор школи», 

«Постметодика», «Молодь i ринок», «Інформаційні технології і засоби навчання», «Дошкiльна 

освiта», «Педагогiчний пошук», «Збірник наукових праць Камянець-Подільського 

національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Педагогічна», «Проблеми інженерно-
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педагогічної освіти», «Новітні комп’ютерні технології», «Інформаційні технології в освіті» та 

ін. Включення вітчизняних наукових видань до РІНЦ додатково надає можливість їх 

входження до Russian Science Citation Index – 1000 найбільш рейтингових видань РІНЦ на 

платформі Web of Science. 

Проте стандартний метод експорту метаданих статей з OJS до таких неангломовних 

наукометричних баз, як РІНЦ та Index Copernicus, на сьогодні відсутній. Для внесення даних 

до РІНЦ використовується власна розробка eLibrary – система Articulus 

(http://intra.elibrary.ru/projects/articulus/help/articulus2.doc). Внесення даних до неї власноруч – 

дублювання тієї роботи з підготовки опису статей, що вже була виконана в OJS, а тому є 

природним напрямом автоматизації з метою зменшення непродуктивних витрат часу членів 

редколегії журналу. 

Мета статті. Висвітлення процесу розробки та тестування плагіну для експорту даних із 

Open Journal Systems до наукометричної бази даних Російський індекс наукового цитування. 

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1. Модель експорту метаданих із Open Journal Systems до Російського індексу 

наукового цитування 

Система OJS має низку доповнень для експорту даних у популярних форматах, а також 

для каталогу відкритих журналів DOAJ. На жаль, із переходом до нової (третьої) версії OJS 

документація розробника плагінів досі не є актуальною. 

Крім недокументованості структури плагіну, є й інша проблема – недокументованість 

метаданих, необхідних для РІНЦ. У таблиці 2 подано концептуальну модель експорту 

метаданих із OJS до РІНЦ, розроблену шляхом аналізу результатів численних експериментів 

із експорту даних із РІНЦ. У результаті було встановлено структури XML для імпорту до 

системи РІНЦ. 

Таблиця 2 

Модель експорту метаданих із OJS до РІНЦ 

Мета тег Опис 

OperCard тег, у якому описується інформація про користувача в системі Articuls 

(заповнюється автоматично системою при створенні або імпортуванні журналу) 

Titleid ідентифікатор назви журналу 

ISSN міжнародний стандартний серійний номер, який дозволяє виявити періодичне 

видання 

EISSN міжнародний стандартний серійний номер, який дозволяє виявити електронне 

періодичне видання 

JournalInfo блок, в якому можна указати Title 

Title (JournalInfo) дочірній блок тегу JournalInfo, в якому можна вказати назву журналу різними 

мовами за допомогою атрибуту мови «lang=”UKR”, lang=”ENG”» тощо 

Issue є головним тегом, в котрому описуються усі дані про випуск в періодичному 

виданні 

Volume том 

Number номер 

AltNumber наскрізний номер випуску 

Part частина 

DateUni дата у форматі YYYYMM 

IssTitle назва випуску 

Pages кількість сторінок у випуску 

Articles головний блок, який в собі містить опис всіх статей 

Article блок статті, в якому описуються всі метадані статі 

ArtType тип статі 

Authors головний блок авторів, які писали статтю  

Author блок, який описує одного автора, за допомогою тегів: surname, initials, orgName 

(Назва організації), email, otherInfo (інші відомості) 
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Мета тег Опис 

ArtTitles блок опису назви статті. Блок може включати різні мови, які вказуються при описі 

назви статті 

Text текст статті 

Codes коди бібліографічного опису статті, наприклад УДК 

KeyWords блок, в якому описуються ключові слова до статті за допомогою тегу keyword 

References Посилання на інші статті 

Files Файли, які належать статті 

 

2.2. Розробка плагіну для експорту даних з Open Journal Systems до Російського 

індексу наукового цитування 

Розробка моделі експорту дозволила перейти до наступної задачі – проектування та 

розробки плагіну експорту.  

При розробці плагіну використовувались мова програмування PHP, сервер із LAMP-

стеком працював під управлінням Ubuntu Server 17.04. Для аналізу та написання плагіну були 

використані такі основні засоби: Integrated development environment PHPStorm, веб-сервер 

HeidiSQL, Git. 

Open Journal Systems має низку недоліків у документації, що описує правила та вимоги 

написання плагінів до системи. Але важливо зауважити, що програмний код написаний 

авторами OJS, є добре прокоментованим та використовує коментарі в вигляді Doxygen [16]. У 

процесі пошуку документації було знайдено автоматично згенеровану Doxygen документацію 

до компонентів Open Journal Systems. 

Для генерування XML-файлу потрібно було зрозуміти структуру файлу імпорту до РІНЦ 

– для цього із системи Articulus було виконано експорт та визначено теги XML, необхідні для 

експорту. На основі експериментів із експортом до Articulus метаданих, описаних в таблиці 2, 

було виявлено обов’язкові та необов’язкові поля та встановлено їх зв’язок із метаданими із 

OJS. 

Загальна схема роботи плагіну (рис. 4) є досить прозорою, що зумовило його швидке 

прототипування та розробку. 

 

 
Рис. 4. Загальна схема роботи розробленого плагіну 

 

Для того, щоб отримати ідентифікатор журналу, потрібно опрацювати запит 

адміністратора через форму, яку відправляє користувач (лістинг 1). 

 

Лістинг 1 

$issueId = $request->getUserVar('selectedIssues')[0]; 

Оскільки було отримано ідентифікатор випуску, можна отримати усі дані, які потрібні 

для генерації XML-файлу та опрацювати їх для подальшої роботи. Для цього створюємо зміну 

$prepareData, в якій будуть знаходитись всі відомості про випуск, а саме: дані про журнал, дані 

про випуск, а також дані про статті. Обробка даних проводиться наступним чином: при 

отриманні даних циклічно обробляється кожний елемент та додається до змінної $prepareData 

(лістинг 2). 

 

 



 
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: 

   методологія, теорія, досвід, проблеми 

Випуск 56 

 

50 

Лістинг 2 

foreach($articleKeywords as $locale=>$keywords) 

{ 

    $localeKeyword = $galley->getLocale(); 

    switch ($localeKeyword) 

    { 

        case "uk_UA": $localeKeyword = "UKR"; break; 

        case "ru_RU": $localeKeyword = "RUS"; break; 

        case "en_US": $localeKeyword = "ENG"; break; 

        default: $localeKeyword = "ENG"; break; 

     } 

     $prepareArticles['issue']['articles'][$article-

>getData('id')]['article']['keywords'] = $keywords; 

} 

У лістингу 2 для прикладу представлено обробку ключових фраз, які відносяться до 

статті. У процесі перебирається кожний елемент та визначається, до якої статті з якою мовою 

додаються ключові слова. 

У змінній $issueId знаходиться ідентифікатор, який потрібно передати до інших об’єктів 

OJS, що відповідають за журнал, випуск журналу та статті для того, щоб відібрати потрібні 

дані. 

Після відбору потрібних даних необхідно скопіювати файли, які пов’язані із статтями 

(лістинг 3). У такий спосіб отримуються всі дані для того, щоб згенерувати XML-файл для 

підготовки архіву випуску журналу. Для генерування XML-файлу було створено функцію 

generateXML, яка опрацьовує дані з масиву $prepareData. Приклад генерування XML наведено 

у лістингу 4. 

 

Лістинг 3 

$filesInDir = scandir($this->getExportPath() 

                       .'tempSirenExpo/'.$generateName.'/'); 

... 

foreach($files as $file) 

{ 

   $fm->copyFile($file, $this->getExportPath() 

                

.'tempSirenExpo/'.$generateName.'/'.basename($file)); 

} 

 

Лістинг 4 

// journal 

      $xml .= "\t<titleid></titleid>\n"; 

      $xml .= "\t<issn>".$prepareData['journal']['printIssn']; 

      $xml .= "</issn>\n" . "\t<eissn>"; 

      $xml .= $prepareData['journal']['printIssn'] 

."</eissn>\n"; 

 

Після генерації файлу створюється новий архів та до нього додаються файли, які були 

отримані в результаті генерації та копіювання з OJS, після чого користувач має змогу 

завантажити файл архіву та імпортувати його до системи РІНЦ. Архівація файлів, які були 

згенеровано за допомогою створеного плагіну, відображено у лістингу 5. 
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Лістинг 5 

$zip = new ZipArchive(); 

if ($zip->open($this->getExportPath() 

 .'tempSirenExpo/'.$generateName.'.zip', 

ZipArchive::CREATE)!==TRUE) { 

    exit("Невозможно открыть <$generateName>\n"); 

} 

$filesInDir = scandir($this->getExportPath(). 

                      'tempSirenExpo/'.$generateName.'/'); 

foreach($filesInDir as $file) { 

    if (is_file($this->getExportPath().'tempSirenExpo/'. 

                 $generateName.'/' . $file)) { 

        $zip->addFile($this->getExportPath().'tempSirenExpo/' 

               .$generateName.'/'.$file, basename($file)); 

    } 

} 

$zip->addFile($this->getExportPath().'tempSirenExpo/' 

             .$generateName.'/'.$xmlName, $xmlName); 

$zip->close(); 

 

Після того, як користувач завантажив архів, він видаляється із серверу для збереження 

вільного простору. 

 
2.3. Тестування розробленого плагіну 

Створений плагін, що має назву SirenExpo (https://github.com/Ladone/SirenExpo) (рис. 5), 

було встановлено до системи OJS за допомогою копіювання каталогу плагіну до відповідної 

директорії. 

При використанні плагіну користувач отримує перелік випусків журналу, які йому 

доступні для експорту. Для завантаження випуску потрібно обрати випуск та натиснути на 

кнопку «Export Issues». Програма генерує архів та повертає користувачу. Приклад 

згенерованого архіву містить два pdf-файли та один XML-файл (рис. 6). 

 

 
Рис. 5. Інтерфейс плагіну SirenExpo 

 

 

Рис. 6. Згенеровані файли випуску 
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При авторизації до системи Articulus користувач отримає перелік журналів, що можуть 

бути передані для індексації у РІНЦ. У меню потрібно натиснути кнопку «Восстановить 

проект». Користувач потрапить на сторінку відновлення проекту, де потрібно завантажити 

архів, згенерований плагіном SirenEXPO. 

Після завантаження файлу користувач отримує стислий опис випуску журналу, який 

було відновлено за допомогою функції імпорту до системи РІНЦ (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Відновлення проекту в Articulus 

 

На Articulus потрібно натиснути кнопку «Восстановить проект», після чого відкриється 

діалогове вікно, у якому потрібно обрати файл, згенерований плагіном SirenEXPO. Після 

завантаження архіву усі метадані, які потрібні для системи РІНЦ, буде успішно імпортовано. 

Також є можливість перейти на відновлений проект за допомогою посилання «Открыть 

проект», у якому буде вікно редагування метаданих журналу. Редагування відновленого 

проекту зображено на рис. 8. 

 

  
Рис. 8. Редагування відновленого проекту 

Отже, за допомогою SirenEXPO можна генерувати файли експорту із журнальної 

системи Open Journal Systems до експорту у РІНЦ. Отриманий архів успішно завантажується 

до наукометричної бази даних РІНЦ – у результаті створюється новий проект з метаданими, 

імпортованими з Open Journal Systems. 

3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1. Однією із головних проблем, що виникають при запровадженні індексу наукового 

цитування та пов’язаної і з ним наукометричної бази даних, є пошук достовірних джерел 

метаданих для опрацювання у ньому. На сьогодні таким джерелом є відомості про 

опубліковані у наукових журналах статті – метадані, що можуть бути внесені до 

наукометричної бази даних редакцією наукового журналу або керуючим органом 
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наукометричної бази даних. 

2. З метою спрощення обміну метаданими та задля підтримки роботи редколегії 

наукового журналу доцільним є використання протоколу обміну метаданими OAI-PMH для 

відкритих журнальних систем, таких як Open Journal Systems (OJS). За відсутності у відкритій 

журнальній системі засобів обміну метаданими з певною наукометричною базою даних 

можливе розширення функціональності системи шляхом створення додаткового модуля до неї 

– плагіну. 

3. На основі аналізу метаданих наукометричної бази даних Російський індекс наукового 

цитування (РІНЦ) та системи підготовки випусків Articulus була розроблена модель експорту 

метаданих XML-документа, який потрібен для імпорту до РІНЦ. Шляхом емпіричного 

дослідження встановлено відомості про розробку плагінів до OJS, а також особливості їх 

реалізації у OJS 3.1. 

4. У результаті дослідження було розроблено новий плагін для відкритої журнальної 

системи OJS, за допомогою якого можна експортувати дані до наукометричної бази даних 

РІНЦ. У роботі описана структура плагіну, у вихідному коді якого добре видно, звідки саме 

отримувалась інформація та як вона опрацьовувалась. 

5. Перспективами подальших досліджень є розробка плагінів OJS для експорту до інших 

наукометричних баз даних, таких як Index Copernicus, та планований до уведення Український 

індекс наукового цитування. 
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Abstract. The historical aspect of the formation of the concept of scientometric as one of the perspective 

directions of evaluating the productivity of a scientific worker was analyzed in the article. The methodology 

of calculation of basic scientometric indices was elucidated. There was shown the automatic calculation of 

the scientometrics both of the scientist and the scientific journal continues to be an actual problem. It is 

revealed that the basis for the automated analysis of the quantity and quality of scientometric indices is 

scientometric databases. It is established that the leading science-computer databases can be divided into 

two main categories: databases that index automatically (paid - Scopus, Web of Science); databases to 

which you need to contribute yourself (free − RINCs, Google Scholar, and Index Copernicus). It is revealed 

that the leading science-computer databases have the ability to automate the collection of metadata from 

the site of the scientific journal through the use of specialized systems for supporting electronic document 

circulation, in particular Open Journal Systems. It is determined that Open Journal Systems successfully 

exports metadata about articles from scientific journals to scientometric databases such as Scopus, Web of 

Science and Google Scholar. However, there is no standard export method from Open Journal Systems to 

such scientometric databases as the Russian Scientific Citation Index and Index Copernicus, which 

determined the need for research. The purpose of the study was to highlight the development and testing of 

the plug-in for the export of data from the Open Journal Systems to the scientometric database of the 

Russian Scientific Citation Index. As a result of the study, we propose an conceptual model for exporting 

metadata from Open Journal Systems to the Russian Scientific Citation Index. SirenExpo plug-in for the 

export of data from Open Journal Systems to the Russian Scientific Citation Index through the Articulus 

preperaing system has been developed and the process of its testing has been highlighted. 

 

Keywords: scientometric indicators; scientometric databases; specialized systems for electronic workflow 

support; SirenExpo. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ДЛЯ РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВИХ І 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Анотація. У публікації проаналізовано сучасний стан використання електронних соціальних мереж 

у роботі з учнями загальноосвітнього навчального закладу та для розвитку інформаційно-

дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників. Обґрунтовано 

необхідність використання електронних соціальних мереж для розвитку інформаційно-

дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників. Розкрито та визначено 

властивості електронних соціальних мереж для роботи педагогічних працівників, а також окреслено 

можливості безпечного використання електронних соціальних мереж учнями. Доведено, що 

впровадження електронних соціальних мереж в загальноосвітній навчальний заклад ефективно 

впливає на формування інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-

педагогічних працівників. Висвітлено особливості проблеми використання електронних соціальних 

мереж у загальноосвітніх навчальних закладах та для розвитку інформаційно-дослідницької 

компетентності наукових і науково-педагогічних працівників. Описано результати проведеного 

педагогічного експерименту з вчителями щодо можливостей використання електронних соціальних 

мереж у роботі педагогів загальноосвітнього навчального закладу. 

Визначено стан використання електронних соціальних мереж вчителями у роботі зі школярами, 

обізнаності вчителів, наукових та науково-педагогічних працівників щодо використання 

електронних соціальних мереж у своїй роботі. Підкреслюється, що наукові та науково-педагогічні 

працівники можуть використовувати електронні соціальні мережі для формування інформаційно-

дослідницької компетентності. Вважаємо, що використання електронних соціальних мереж є 

перспективним: для проведення певних частин наукових досліджень та поширення їх результатів, 

повідомлень про наукові масові заходи, для підтримки наукової комунікації та розвитку 

інформаційно-дослідницької компетентності аспірантів, наукових і науково-педагогічних 

працівників. 
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