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ВИКОРИСТАННя GOOGLE SCHOLAR В НАУцІ
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Мета: дослідити Google Scholar як  вільну й  до-
ступну пошукову систему, яка індексує повний текст наукових пу-
блікацій всіх форматів і дисциплін.

В область пошуку Google Академії входять рецензовані статті, 
дисертації, книги, реферати та  інша наукова література з  різних 
галузей досліджень. Також предметом нашого дослідження став 
процес пошуку наукових праць, опублікованих науковими видавни-
цтвами, професійними асоціаціями, що є доступними у мережі.

У ході свого дослідження ми виокремили таке практичне зна-
чення нашої роботи у Академії Google:

— пошук за різними джерелами з однієї зручної сторінки;
— пошук статей, рефератів та бібліографічних посилань;
— пошук повного тексту документа в бібліотеці або мережі;
— отримання інформації про основні наукові праці в будь-якій 

галузі досліджень.
Академія Google дозволяє виконувати пошук наукової літератури 

за  різними параметрами. Використовуючи єдину форму запиту, 
можна здійснювати пошук у  різних дисциплінах і  за  різними дже-
релами, включаючи рецензовані статті, дисертації, книги, реферати 
і звіти, опубліковані видавництвами наукової літератури, професій-
ними асоціаціями, вищими навчальними закладами та іншими нау-
ковими організаціями.

Академія Google класифікує статті так само, як і вчені, оцінюючи 
весь текст кожної статті, її автора, видання, в якому стаття з’явилася, 
і частоту цитування цієї роботи в науковій літературі.
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Проблематика хмарного сервісу Skype полягає 
в дослідженні всебічного використання всіх його функцій.

Мета проекту полягає у  виділенні всіх функцій Skype як  одна-
ково важливих.

Завдання  — дослідити нові способи експлуатації хмарного 
 сервісу.

Skype  — це  програмне забезпечення для  зв’язку зі  світом. 
Основними плюсами цього сервісу є простота використання і чіт-
кий звук. Проте Skype не  стояв на  місці й  продовжував розви-
ватись. Кожна нова версія була краща за  попередню, мала нові 
функції та  елементи зручності. На  сьогодні Skype став доступ-
ним для таких операційних систем, як Mac OS X та  Linux. Це одна 
із  найбільш популярних програм, кількість користувачів якої 
давно перевищила за півмільярда, і це, як кажуть експерти, далеко 
не межа.


