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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ 

РОБОТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ 
Прошкін В. В., Глушак О. М., Мазур Н. П. 

Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ 
 

Виклики інформатизації суспільства загалом, та освіти зокрема 
потребують впровадження інформаційних технологій у практику підготовки 
майбутніх фахівців. Оскільки застосування інформаційних технологій для 
наково-дослідної роботи відбувається недостатньо стрімко, навіть дещо 
хаотично. Це впливає не тільки на якість процесу професійної підготовки 
майбутніх фахівців, а й на результат – недостатність мотивації до проведення 
наукових досліджень та подальшого професійного розвитку . На нашу думку, 
це пов’язано із слабким теоретичним обґрунтуванням різних видів науково-
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дослідної роботи та методики їх проведення із застосуванням сучасних 
засобів у вигляді інформаційних технологій. 

Засобами інформаційних технологій, що сприятимуть проведенню 
аналізу та дослідженню як навчальної, так і наукової проблеми, є мережеві 
ресурси, такі як: Google Академія, електронні бібліотеки, інституційні 
репозиторії, наукометричні бази даних та ін. Розглянемо та охарактеризуємо 
ці мережні ресурси. 

Google Академія дозволяє здійснювати простий та розширений пошук 
інформаційних матеріалів у статтях, авторефератах дисертації, дисертаціях, 
книгах, які опубліковані академічними виданнями, професійними 
асоціаціями, вищими навчальними закладами та освітніми організаціями та 
представлені у наукових архівах, бібліотеках, репозитаріях, сайтах наукових 
установ. Результати пошуку можна сортувати та фільтрувати за датами, 
виключати з результатів пошуку патенти та вказані цитати. Крім того, Google 
Академія надає можливість студентам здійснювати добірку бібліографічних 
посилань на корисні ресурси з подальшим їх застосуванням для порівняння, 
аналізу та цитування. У результаті роботи з зазначеним інтернет-ресурсом 
студенти будуть мати відомості про сучасний стан досліджуваної проблеми. 
Це, безумовно, надасть можливості виробити власне бачення не тільки 
проблеми, а ще й напрямів її подолання. 

Важливу роль у інформаційному забезпеченні НДР студентів 
відіграють бібліотеки. Переважна більшість сучасних бібліотек має відриті 
електронні доступи до електронних каталогів, електронних копій документів, 
статей, навчально-методичної літератури, електронної колекції газет, карт, 
інформаційно-довідкових матеріалів та, іноді, до інформаційно-наукових баз 
даних. Прикладами бібліотек, які надають такі послуги є: Національна 
бібліотека України імені В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua), 
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського 
(http://dnpb.gov.ua/ua/), Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого 
(http://www.nplu.org/), Наукова бібліотека Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» (http://www.library.ukma.edu.ua/), Бібліотека 
Київського університету імені Бориса Грінченка (http://library.kubg.edu.ua/). 
Переважна більшість бібліотек навчальних закладів та наукових установ 
відкриває доступ до інституційних репозиторіїв, які представлені 
електронним архівами, що містять результати наукових досліджень 
співробітників установи: автореферати дисертацій та дисертації; наукові 
статті, тези, матеріали наукових конференцій, наукову та навчально-
методичну літературу тощо. Прикладами електронні репозиторіїв є 
http://ageconsearch.umn.edu/, http://www.ams.org/publications/publications, 
http://arr.chnu.edu.ua/jspui/, http://cogprints.org/. 

Невід’ємною складовою для реалізації методів образної картини є 
робота з наукометричними базами даних. Під наукометричнимою базою 
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даних розуміють бібліографічну і реферативну база даних з інструментами 
для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. 
Найбільш відомими прикладами наукометричних баз даних є: Index 
Copernicus, Scopus, Web of Science тощо. За допомогою даних ресурсів 
студенти мають можливість переглядати зміст журналів та анотації до 
публікацій, здійснювати простий та розширений пошук по вмісту бази даних, 
ознайомитися з іншими публікаціями будь-якого автора з довільної галузі 
знань. 

Ефективною технологією для здійснення деяких етапів наукового 
пошуку є застосування у науково-дослідній роботі технологій віртуального 
спілкування. Так, ВікіВікі передбачає колективне створення здобувачами 
ступеня вищої освіти глосарія, словника, довідника, термінологічного 
покажчика, атласу, енциклопедії та ін. Так, на думку науковців з метою 
організації наукової та педагогічної діяльності застосування ВікіВікі можливе 
в таких напрямах: спільне створення документів, презентацій, есе, поем та 
інших творів; спільне створення мережевих відгуків або рецензій на 
студентські роботи; створення анотацій, коментарів, зауважень до тексту; 
створення бібліотеки прикладів, порад, посилань на навчальні матеріали; 
розповсюдження інформації, обмін інформацією між здобувачами та 
викладачами [1]. 

Проведення Веб-конференцій та вебінарів дозволяє представляти 
результати наукового пошуку за допомогою онлайн-презентації, спільної 
роботи з контентом, спільного перегляду онлайн ресурсів, відеофайли, 
зображення, які сприятимуть аналізу наукової теми. Такий тип віртуального 
спілкування доцільно застосовувати наприкінці опанування змістового 
модуля чи усього курсу навчальної дисципліни, адже колективне обговорення 
в специфічному полі сприятиме глибокому засвоєнню та осмисленню теми.  

До найбільш популярних інформаційних ресурсів мережі Інтернет, які 
ефективно застосовують у освітньому процес є LearningApps, Gloster, Merlot II 
та ін., які надають можливість навчати здобувачів ступенів вищої освіти за 
допомогою невеликих інтерактивних мультимедійних модулів, що 
створюються викладачем в Інтернеті й інтегруються в освітній контент.  

Ефективними для організації науково-дослідної роботи студентів у ВНЗ 
виступають онлайн-сервіси для створення й зберігання презентацій, зокрема й 
із застосуванням скрайбінгу: Prezi, Moovly, PowToon, сторітейлінгу: ZooBurst, 
StoryBird, UtellStory. Застосування карт пам’яті, інфографіки, інтерактивних 
постерів виготовлених, напр., у середовищах Bubbl.us, FreeMind, Gloster, 
Padlet та ін. надає змогу демонструвати результати науково-дослідної роботи 
на загал, проводити метод «мозкового штурму» з вирішення наукового 
завдання. Оскільки, у середовищі ментальних карт користувачу надається 
можливість створити карту пам’яті, яка в подальшому може 
використовуватися для узагальнення шляхів пошуку вирішення наукової 
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проблеми, для обговорення й сумісного редагування на практичних заняттях. 
Проблеми інформатизації освітнього процесу актуалізують питання 

інформаційних технологій у процес науково-дослідної роботи. На нашу 
думку, найбільш доцільною для застосування у науковій діяльності 
студентів є такі інформаційні технології: Google Академія, електронні 
бібліотеки, інституційні репозиторії, наукометричні бази даних, технологій 
віртуального спілкування (ВікіВікі, вебінари та веб-конференції), онлайн-
сервіси для створення й зберігання презентацій, застосування карт пам’яті, 
інфографіки, інтерактивних постерів. 
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Популярність змішаного навчання в Сполучених Штатах Америки, 

так само як і в Європі, обумовлена не лише можливістю підвищити 
ефективність освітнього процесу за рахунок оптимального поєднання 
переваг, що надаються традиційним навчанням та дистанційними 
технологіями, але й економічними чинниками, зокрема скороченням 
витрат за рахунок вибору «сучасних» способів надання інформації для 
вирішення поставлених завдань, розміщенням навчальних матеріалів в 
мережі інтернет, використанням систем управління освітнім контентом, 
електронної пошти тощо [1]. 

Впровадження змішаного навчання почало практикуватися досить 
давно, близько 20 років потому; саме в ті часи розпочалися щорічні 
конференції, присвячені цій новій педагогічній технології, які набули 
неабиякої популярності серед науковців світу. Яскравим прикладом таких 
конференцій є щорічна міжнародна науково-практична конференція, 
присвячена змішаному навчанню, організаторами якої виступає 
Консорціум Слоана [2]. Ця конференція проводиться вже упродовж 14 
років, і присвячена питанням організації освітнього процесу у рамках 
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