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цитування публікацій. Вільний доступ як форма публікації показує, що наукові результати 

мають більший ефект, тому що процеси видання, читання і цитування скорочуються в 

часі. Самоархівуваня статей в інституційних репозитаріях з відкритим доступом збільшує 

цитованість цих статей і журналів в 4-5 разів. 

Проведення веб-зустрічей в кожному офісі в майбутньому стане щоденним і 

буденним. 

Інформатизація наукової діяльності – важливий чинник формування сучасної 

інформаційної інфраструктури діяльності наукових установ, що є актуальним в умовах 

розвитку інформаційного суспільства й переходу до суспільства знань.  

Отже використання електронних ресурсів сприятиме реалізації як індивідуального 

творчого потенціалу, так і наукової колективної співпраці, надасть можливість науковцям 

швидко здійснювати обмін сучасними напрацюваннями у науковій роботі, знайомитися з 

результатами наукових досліджень колег з інших країн, що створить умови для 

формування наукового товариства без кордонів. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА МУЗИЧНОЇ САМООСВІТИ ДОРОСЛИХ 

ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

Суспільний розвиток та постійне вдосконалення інформаційно-комунікаційних 

технологій cпричиняє появу нових інструментів, що дозволяють спрощувати та 

покращувати засоби навчання та виховання. Особливу роль такі інструменти мають в 

системі самоосвіти людини. Подібний до нашого висновок зроблено у публікації [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.] про те, що відкритий доступ до інформаційних ресурсів є 

одним із вирішальних факторів ефективної діяльності людини, саме використання мережі 

Інтернет допомагає у вирішенні проблеми підвищення кваліфікації, самовдосконаленні, 

самоосвіті. Відповідно, застосування інформаційно-комунікаційних технологій значним 

чином впливає на якість самоосвіти дорослих. 

У дослідженні [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с. 11] зазначено, що 

«самоосвітою особистості» є інформаційно-забезпечувальна діяльність, яка здійснюється 

шляхом придбання (засвоєння), накопичення, упорядкування, систематизації і 

відновлення знань з метою задоволення пізнавальних потреб особистості для здійснення 

різноманітних видів діяльності. Самоосвіта особистості детермінована соціально-
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економічними чинниками, характером і змістом праці, творчим та інтелектуальним 

потенціалом особистості. Спонукальними силами самоосвіти виступають професійно-

трудові, матеріальні, соціально-статусні і духовні інтереси особистості [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа., с. 11]. Щодо «музичної самоосвіти і самовиховання», то їх 

визначають, як усвідомлену індивідуальну діяльність, спрямовану на саморозвиток, 

творчу самореалізацію особистості у сфері музичного мистецтва; на набуття 

різноманітних знань, умінь і досвіду відповідно до власних музичних потреб та інтересів 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

Загальновідомо, що всебічний розвиток особистості відбувається протягом усього 

життя індивіда, а цілеспрямована самоосвіта людини якнайкраще цьому сприяє. 

Вважаємо, що на даний момент одним із найпоширеніших засобів підтримки самоосвіти 

дорослих є електронні соціальні мережі.А тому, проблема застосування електронних 

соціальних мереж для інформаційної підтримки музичної самоосвіти дорослих є 

актуальною і потребує дослідження. 

По-перше проаналізуємо позиції вчених, щодо тлумачення поняття «електронні 

соціальні мережі». У публікації [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.], соціальна мережа 

– структура, яка складається з групи вузлів, які є соціальними об‘єктами (люди або 

компанії), та зв‘язків між ними. Сьогодні під терміном соціальні мережі зазвичай 

розуміють віртуальну платформу, Інтернет-сайт, веб-сервіс або портал в Інтернеті, мета 

якого об‘єднати якомога більшу кількість людей, надавши їм максимум можливостей 

комунікації між собою. У дослідженні [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с. 150] 

«електронну соціальну мережу» визначено, як інтерактивний, з великою кількістю 

користувачів веб-сайт, контент якого наповнюється самими учасниками. Сайт є 

автоматизованим соціальним середовищем, що дозволяє спілкуватися групі користувачів, 

об‘єднаних загальним інтересом. Також,електронну соціальну мережу можна розглядати 

як будь-яку онлайнову спільноту [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с. 150]. У статті 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с. 15] «соціальну мережу» описано, як віртуальний 

майданчик, що забезпечує своїми засобами спілкування, підтримку, створення, розбудову, 

відображення та організацію соціальних контактів, у тому числі й обмін даними між 

користувачами і обов‘язково передбачає попереднє створення облікового запису [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа., с. 15]. 

Підтверджений факт, що електронна соціальна мережа Facebook (facebook.com) є 

найбільшою у світі, за кількістю її користувачів. На сьогодні, у мережі нараховується 

понад 1,5 млрд. активних користувачів на місяць. Найбільшою соціальною мережею на 

пострадянському просторі є Vkontakte (vk.com). Кількість активних користувачів на 

місяць – вище 46 млн. Вищезазначені електронні соціальні мережі на наш погляд є 

зручними для інформаційної підтримки самоосвіти дорослих, в тому числі і музичної. 

Треба зауважити, що багато науковців в останній час приділяють увагу проблемі 

використання електронних соціальних мереж для різних цілей, зокрема для освітніх 

(Т.О. Галіч, С.В. Палій, О.П. Пінчук, І.С. Пічугіна та ін.). 

По-друге вчені у своїх дослідженнях [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с. 23] 

вказують на те, що користувачі електронних соціальних мереж шукають соціальну 

підтримку (підтримувальні дії); інформаційну підтримку (розуміється як надання 

необхідної інформації людині й задоволення її комунікаційної потреби); пораду (порада є 

прямим керівництвом, конкретною вказівкою в директивній формі); емоційну підтримку; 

інструментальну підтримку (отримання конкретної дієвої допомоги, розглядається як 

надання великих і дрібних послуг, допомога конкретними практичними діями); ресурси 

для власного розвитку, а також, групу однодумців для самовираження [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа., с. 23]. Відповідно, дії які виконують користувачі 

електронних мереж є простими: зробити вибір, залишити коментар, взяти участь у 

обговоренні, розмістити оголошення про якийсь захід, запросити на зустрів, ввести 

невелику кількість відомостей, розмістити в мережі документ, фотографію, відео- чи 
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аудіо- файл тощо. І як результат спільної діяльності користувачів у електронних 

соціальних мережах накопичується значна кількість різноманітних матеріалів, зокрема 

навчальних та розвивальних доступних усім користувачам [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.]. 

По-третє проаналізуємо контент електронної соціальної мережі Vkontakte щодо 

наявності матеріалів для музичної самоосвіти людини. Розглянемо кілька груп 

електронної соціальної мережі, в назвах яких зустрічається поняття «електронна музика»: 

1. Група «Создание электронной музыки» [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.], 

створена для підтримки однойменного сайту (fierymusic.ru) та залучення широкого кола 

користувачів. На рис. 1 подано головну сторінку означеної групи.  

 
Рис. 1. Головна сторінка групи «Создание электронной музыки» 

в електронній соціальній мережіVkontakte. 

На даний момент група налічує 122 учасників та призначена для розміщення 

інформації з сайта, проведення опитувань, обговорень щодо створення електронної 

музики. Контент групи постійно поповнюється новою інформацією, надається 

інформаційна підтримка тим, хто займається музичною самоосвітою та прагне до 

самовдосконалення. 

2. Група «Music Maker – школа написания электронной музыки» [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.], створена для інформаційної підтримки школи створення 

електронної музики (musicmaker.com.ua) та залучення широкого кола користувачів до 

навчання. Головна сторінка групи подана на рис. 2. 
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Рис. 2. Головна сторінка групи «Music Maker – школа написания электронной 

музыки» в електронній соціальній мережіVkontakte. 

На даний момент налічує 2663 учасника та призначена для розміщення інформації 

стосовно навчання в школі, представлено результати учнів школи після проходження 

навчання, проведення опитувань, а також спілкування учасників. 

3. Група «THETUNES.RU» [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.], створена для 

інформаційної підтримки школи електронної музики (thetunes.ru). На рис. 3 подано 

головну сторінку групи. 

 
Рис. 3. Головна сторінка групи «THETUNES.RU» в електронній  

соціальній мережіVkontakte. 

На даний момент у цій групі зареєстровано понад 10 000 учасників та призначена для 

розміщення відеоуроків, інформації стосовно курсів, тренінгів, навчальних публікацій та 

успіхів учнів школи. 
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4. Група «Энциклопедия звука wikisoun.org» [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.], створена для інформаційної підтримки навчального ресурсу (wikisound.org). 

Головна сторінка групи подана на рис. 4. 

 
Рис. 4. Головна сторінка групи «Энциклопедия звука wikisoun.org» в електронній  

соціальній мережіVkontakte. 

На даний момент у групі налічується понад 24 000 учасників, на її сторінці 

розміщено відеоуроки, інформація стосовно курсів, тренінгів, проведення опитувань, а 

також відбувається обговорення результатів навчання та обмін досвідом. 

Проаналізувавши ці групи робимо висновок, що вони є відкритими, тобто будь-хто із 

користувачів електронних соціальних мереж, за бажанням, може вступити до таких груп. 

Проте, Vkontakte є можливість створювати і закриті групи, до яких можуть входити тількі 

визначені адміністратором учасники. Така можливість може бути використана для 

створення навчальних груп. Адміністратор закритої групи може розміщувати необхідний 

матеріал, інформацію, що стосується навчального процесу: текст, відео, зображення, 

посилання тощо. Окрім цього є можливість проводити опитування, незалежне оцінювання 

результатів навчання усіма користувачами групи та здійснювати обговорення, ділитися 

досвідом та просто спілкуватися із однодумцями. Отже, в результаті проведеного 

дослідження встановлено, що в електронних соціальних мереж існують групи, що 

надають інформаційну підтримку для музичної самоосвіти дорослих відповідно до їх 

запитів. 

В результаті проведеного аналізу наукової літератури, джерел Інтернет та власне 

контенту електронних соціальних мереж, вважаємо, що вони можуть стати потужним 

засобом для інформаційної підтримки музичної самоосвіти дорослих. На нашу думку, 

однією з основних задач електронних соціальних мереж є отримання швидкого 

зворотнього зв‘язку та зручність їх інструментів і сервісів. Використовуючи електронні 

соціальні мережі як засіб інформаційної підтримки музичної самоосвіти дорослих 

можливо розповсюджувати необхідну літературу, домашні завдання, відеоуроки, 

презентації, проводити опитування та оцінювання результатів навчання користувачів.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ INDEX COPERNICUS ТА ІНШИХ 

НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Бібліометрія зародилася в 60-і роки, і пов'язана вона з кількісним аналізом 

документальних потоків. Термін «бібліометрія» ввів в 1969 р. англійський вчений Алан 

Прічард. Вся бібліометрія побудована на аналізі даних про публікації – бібліографічних 

даних. 

Бібліометрія – це використання математичних та статистичних методів вивчення 

потоків наукових документів (книг, періодичних видань та ін.) з метою виявлення 

тенденцій розвитку предметних галузей, особливостей авторства та взаємного впливу 

публікацій. Бібліометричні зв'язки, такі як цитування, взаємне цитування та взаємні 

посилання, авторське співцитування і колективне авторство, забезпечують документне 

підтвердження комунікацій у межах наукових галузей і між ними. 
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