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У статті запропоновано визначення понять “впровадження елек-
тронних відкритих журнальних систем (ЕВЖС) у процес науково-пе-
дагогічних досліджень” та “організаційно-педагогічна модель впрова-
дження ЕВЖС у процес науково-педагогічних досліджень”. Розроблено 
організаційно-педагогічну модель упровадження ЕВЖС у процес науко-
во-педагогічних досліджень та конкретизовано її основні складники: 
цільовий, процедурний, методичний, оцінювальний і результативний 
компоненти. 

Ключові слова: модель; впровадження; електронні відкриті жур-
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Постановка проблеми у загальному вигляді. У наш час наукова 

спільнота неябияк зацікавлена в максимально швидкому поширенні 

нових наукових знань та оперативному доступі до них. Для вирішен-

ня проблем підготовки і поширення результатів наукових досліджень, 

а також інформування зацікавлених читачів про їхню появу активно 

застосовуються інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) під-

тримки наукових досліджень. Зокрема для розгортання і публікації 
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наукових періодичних видань, широкого розповсюдження набувають 

електронні відкриті журнальні системи (ЕВЖС), що дозволяють спро-

стити виконання таких процесів, як реєстрація користувачів, прийом 

і первинний розгляд рукописів на дотримання встановлених редак-

цією правил оформлення, призначення рецензентів, незалежне нау-

кове рецензування, контроль дотримання термінів розгляду статей, 

колективне редагування рукописів, оброблення метаданих, підтримка 

текстових, графічних, аудіо- та відеофайлів у різних форматах, форму-

вання та публікація колекцій статей, їх довгострокове зберігання, збір 

статистики використання, контроль рівнів доступу, підписка, розси-

лання повідомлень та ін.

Упровадження – це використання у виробництві та практиці ре-

зультатів наукових досліджень і експериментів [1]. Ефективне функ-

ціонування електронного наукового журналу наукової установи або 

закладу вищої освіти можливе лише за належного впровадження 

електронних відкритих журнальних систем у процес науково-педаго-

гічних досліджень – цілеспрямованого, науково обґрунтованого ви-

конання комплексу дій директивного характеру на організаційному 

(адміністративні та програмно-технічні заходи щодо створення і під-

тримки електронного періодичного наукового видання) та методич-

ному (формування ІКТ-компетентності наукових працівників щодо 

застосування ЕВЖС у науково-педагогічних дослідженнях) рівнях.

Для якісного проектування, дослідження і практичної реалізації 

описаного вище процесу доцільно здійснити його моделювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започаткова-
но вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Теоре-

тичні засади педагогічного моделювання висвітлено в працях Міхе-

єва В. І. [2], Дахіна А. М. [3], Лодатко Є. О. [4], Бикова В. Ю. [5], Осад-

чого  І. Г. [6], Теплицької А. О. [7] Блощинського І. Г. [8] та ін., види 

моделей у наукових дослідженнях та їх класифікацію розглянуто в 

роботах Глушкова В. М. [7], Єжової О. В. [10], Бикова В. Ю.  [5], Ло-

датко Є. О.[11]. Моделювання розвитку ІКТ-компетентності наукових 
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працівників у галузі педагогічних наук представлено у дисертаційно-

му дослідженні [12], модель формування ІКТ-компетентності доктора 

філософії на основі використання хмарних сервісів Google Scholar об-

ґрунтовано в роботі [13], модель інформаційно-аналітичної підтрим-

ки наукових досліджень на основі електронних систем відкритого до-

ступу розроблена у праці [14].

Метою статті є розроблення та обґрунтування організаційно-пе-

дагогічної моделі впровадження електронних відкритих журнальних 

систем у процес науково-педагогічних досліджень.

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін “модель” (від 

лат. modulus – міра, еталон, аналог, зразок, макет) знайшов такі потрак-

тування у вітчизняній науковій літературі: “умовна схема якого-небудь 

процесу чи об’єкта, що використовується у дослідженнях його пред-

ставником” [15, с. 683]; “деяке подання (аналог, образ) системи, що мо-

делюється, у якому відображаються, враховуються, характеризуються 

і можуть відтворюватися такі особливості цієї системи, які забезпечу-

ють досягнення цілей побудови та використання моделі” [5, с. 232]. 

Спираючись на вищеозначені тлумачення, наше дослідження 

ґрунтуватиметься на такому розумінні поняття організаційно-педа-

гогічна модель впровадження ЕВЖС у процес науково-педагогічних 

досліджень – це теоретична конструкція, що у схематично-описовій 

формі відтворює авторське розуміння принципів внутрішньої орга-

нізації, характеристик, функціональних властивостей і взаємозв’язків 

структурних складових процесу впровадження електронних відкри-

тих журнальних систем у науково-педагогічні дослідження та дозво-

ляє вивчати і прогностично проектувати даний процес.

Розроблення даної моделі здійснювалось за таким алгоритмом:

визначення мети впровадження, а саме ефективне застосування 

ЕВЖС у процесі науково-педагогічних досліджень;

теоретико-методичне обґрунтування компонентів моделі, у тому 

числі визначення критеріїв і показників ефективності застосування 

ЕВЖС у науково-педагогічних дослідженнях;

розроблення графічної візуалізації моделі;
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практична реалізація процедури впровадження дослідного зразка 

електронного наукового журналу на базі ЕВЖС Open Journal Systems та 

навчання наукових працівників за навчальною програмою “Електронні 

відкриті журнальні системи в науково-педагогічних дослідженнях”;

оцінювання результативності впровадження ЕВЖС у процес на-

уково-педагогічних досліджень у ході проведення педагогічного екс-

перименту;

перевірка валідності моделі, коригування та формування її кінце-

вого вигляду;

використання розробленої моделі для впровадження електро-

нних наукових журналів на базі ЕВЖС у наукових установах НАПН 

України.

Організаційно-педагогічна модель впровадження ЕВЖС у про-

цес науково-педагогічних досліджень (див. рисунок) репрезентована 

такими складниками, як цільовий, процедурний, методичний, оці-

нювальний та результативний компоненти. Детальніше окреслимо їх 

зміст нижче.

I. Цільовий компонент. Для прогнозування й планування подаль-

шої експериментальної діяльності визначено мету впровадження, а 

саме ефективне застосування ЕВЖС у процесі науково-педагогічних 

досліджень.

II. Процедурний компонент. Термін “процедура” трактується як 

“офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, виконан-

ня або оформлення чого-небудь” [15]. Процедурний компонент орга-

нізаційно-педагогічної моделі відображає процедуру впровадження 

електронного наукового журналу з використанням ЕВЖС, а саме “точ-

ний і повний опис послідовності виконання впорядкованого набору 

адміністративно-педагогічних заходів та дій, необхідних для розв’язу-

вання організаційно-педагогічної задачі створення і підтримки елек-

тронного періодичного наукового видання на програмній платформі 

певної відкритої журнальної системи” [16].

Запропонована процедура складається з семи етапів, а саме:

225
№ 2(13)
2 0 1 8



О
р

га
н

із
ац

ій
н

о
-п

ед
аг

о
гі

ч
н

а 
м

о
де

л
ь 

уп
р

о
в

ад
ж

ен
н

я
 Е

В
Ж

С
 у

 п
р

о
ц

ес
 н

ау
ко

в
о

-п
ед

аг
о

гі
ч

н
и

х 
до

сл
ід

ж
ен

ь

226

З Б І Р Н И К 
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ  ДЕРЖАВНОЇ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

   СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ



прогностичний: аналіз актуальних проблем наукової галузі, ви-

світленню яких буде присвячений журнал, та визначення потенційної 

читацької аудиторії; вибір виду електронного видання, економічної 

моделі журналу та типу доступу до нього; визначення періодичності 

публікації та видів наукового контенту, що публікуватиметься;

організаційний: формування редакційної колегії та редакційного 

штату, розробка програми впровадження; аналіз та добір оптимальної 

ЕВЖС, що задовольнятиме вимоги конкретної наукової установи, ви-

вчення досвіду її використання в науково-видавничій діяльності; 

технічний: вибір хостингу та провайдера, інсталяція електронної 

відкритої журнальної системи та розгортання сайту відповідно до об-

раної моделі електронного журналу; реєстрація сайту в пошукових 

машинах для подальшої індексації, підключення статистичних моду-

лів; реєстрація редакторів на сайті журналу та призначення їм відпо-

відних посад;

підготовчий: дослідження нормативно-правового підґрунтя 

впровадження електронного журналу та формування його політик; 

наповнення сайту відповідними організаційно-інструктивними мате-

ріалами; розробка методичних рекомендацій для користувачів;

практичний: підготовка користувачів журналу до роботи з ЕВЖС 

шляхом проведення навчальних семінарів, тренінгів і надання персо-

нальних консультацій; дослідження їх соціально-психологічної адап-

тації та сприйняття інновації, за необхідності коригування навчаль-

ного процесу.

узагальнюючий: організація збереження контенту у відкритих 

архівах та включення до каталогів провідних бібліотек; реєстрація 

електронного наукового видання у вітчизняних та міжнародних ре-

феративних і наукометричних базах даних; інтеграція ЕВЖС з іншими 

ресурсами наукової установи;

перспективний: аналіз статистичних даних використання ресур-

су; періодичний моніторинг упровадження опублікованих у журналі 

результатів науково-дослідних робіт; популяризація ресурсу в соці-

альних та професійних електронних мережах.
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ІІІ. Методичний компонент. На практичному етапі процедури 

впровадження електронного наукового журналу з використанням 

ЕВЖС реалізується методичний компонент моделі, що складається з 

чотирьох блоків: цільового, змістового, технологічного та діагностич-

но-рефлексивного.

Цільовий блок декларує завдання – розвиток ІКТ-компетентно-

сті наукових працівників щодо використання ЕВЖС у процесі прова-

дження науково-педагогічних досліджень.

Змістовий блок описує наукові підходи (компетентнісний, акмео-

логічний, андрагогічний, синергетичний, диференційований) і відпо-

відні їм принципи навчання наукових працівників, а також визначені 

у нашій попередній роботі компоненти ІКТ-компетентності (моти-

ваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний, адаптив-

но-рефлексивний) [17], що в сукупності становлять підґрунтя розро-

блення змісту авторської навчальної програми “Електронні відкриті 

журнальні системи в науково-педагогічних дослідженнях” [18]. 

Підхід – це сукупність способів, прийомів розгляду чого-небудь, 

впливу на кого-, що-небудь, ставлення до кого-, чого-небудь [15]. У 

педагогіці під “підходом” розуміють набір прийомів і способів впливу 

на того, хто навчається, спонукання його до чого-небудь або до ви-

вчення чого-небудь. Принципи (від лат. principium – початок, основа) 

– вихідні положення будь-якої теорії, вчення, світогляду, політичного 

устрою та ін. [19]. У дидактиці – це основні вимоги до навчання, за 

виконання яких можливо ефективно реалізувати завдання учіння і 

розвитку особистості.

Визначаючи підходи і принципи, відповідно до яких має здійсню-

ватися розвиток ІКТ-компетентності наукових працівників щодо ви-

користання ЕВЖС у науково-педагогічних дослідженнях, орієнтува-

тимемось на дисертаційне дослідження Іванової С. М. [12, с. 105, 106], 

де, на основі ґрунтовного аналізу наукових джерел, узагальнено і 

виокремлено основні наукові підходи та принципи навчання дорос-

лих (табл. 1):
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Таблиця 1
Наукові підходи та принципи навчання дорослих
Наукові підходи Основні принципи

1 2
Акмеологічний підхід (від грец. 
akme – вища точка, зрілість, най-
краща пора, вершина чогось, 
logos – слово, вчення) – враху-
вання закономірностей і механіз-
мів розвитку основних психічних 
властивостей людини на етапі 
її дорослості, зокрема вольових 
якостей, здатності до саморегу-
ляції і самоконтролю, особливо 
при досягненні особистістю най-
більш високого рівня соціальних 
і професійних вершин, із дослі-
дженням умов і чинників, що 
сприяють або перешкоджають 
самореалізації, вияву соціально 
значущих і творчих потенціалів

активність;
інваріантність;
гуманізм;
пошук шляхів реалізації особистості

Андрагогічний підхід (від грец. 
aner (andros) i agein (ago) – “andros” 
– доросла людина, “agein” – вести) 
– урахування при навчанні до-
рослої людини специфіки її віку, 
наявних і прихованих здібностей, 
індивідуальних особливостей і 
досвіду, освітніх, культурних, 
професійних і життєвих потреб; 
застосування під час професійної 
підготовки і перепідготовки до-
рослих відповідних форм і мето-
дів організації навчання з метою 
поглиблення їхніх знань, забез-
печення освітньо-культурних по-
треб, досягнення індивідуальних 
цілей та самореалізації.

пріоритетність самостійного навчан-
ня – ціннісно-мотиваційні орієнтири 
того, хто навчається, та його відпові-
дальність;
співпраця – взаємоповага і комуніка-
ційні здібності учасників навчання;
використання позитивного соціаль-
ного і професійного досвіду та прак-
тичних знань, умінь, навичок того, хто 
навчається, передбачає застосування 
активних методів навчання, що сти-
мулюють творчу роботу слухачів;
суб’єкт-суб’єктні відносини – взаємо-
дія учасників процесу навчання щодо 
спільного планування, оцінювання й 
коригування змісту навчання з ураху-
ванням їх професійного досвіду;
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1 2

добровільність – бажання вчитись, 
здатність пов’язати свій власний дос-
від з тим, що вивчається, і відчувати 
цінність навчання; 
індивідуальний і диференційований 
підходи до навчання – урахування 
особистісних потреб і соціально-пси-
хологічних характеристик особисто-
сті, що впливають на професійну ді-
яльність;
практикоорієнтоване навчання – зв’я-
зок теорії з практичною професійною 
діяльністю;
системність навчання – відповідність 
цілей та змісту навчання його фор-
мам, методам, засобам і результатам; 
безперервність та регулярність нав-
чання;
актуалізація результатів навчання 
– швидке і вчасне використання на 
практиці;
коригування досвіду і особистісних 
установок – спрямування учасників 
навчання на перегляд своєї профе-
сійної діяльності та на впровадження 
інновацій;
саморозвиток і самонавчання – спря-
мованість навчання на вдосконалення 
особистості, формування її здібнос-
тей до самонавчання

Диференційований підхід (від лат. 
differentia – відмінність) – ураху-
вання при організації навчаль-
но-пізнавального процесу зді-
бностей, схильностей, готовності

урахування стажу роботи;
урахування індивідуальних потреб;
урахування специфіки галузі науки 
фахівця

Продовження таблиці 1
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1 2
до навчання та інтересів тих, хто 
навчається, що виявляється у 
зміні змісту завдань, тривалості 
їх проведення та методичному 
супроводі з метою досягнення 
кожним з них найвищого для 
себе рівня

Компетентнісний підхід (від 
лат. competentia – коло питань, у 
яких людина добре розуміється) 
– спрямованість навчально-піз-
навального процесу на розви-
ток ключових компетентностей 
особистості, зокрема ІКТ-ком-
петентності; орієнтація на засво-
єння знань, умінь, навичок і цін-
нісних ставлень, а також здатністі 
до їхнього самостійного здобуття 
й саморозвитку впродовж життя

поєднання інтелектуальної і наукової 
складових освіти;
результативність навчання;
мобілізування отриманих знань, 
умінь, досвіду і способів поведінки в 
умовах конкретної ситуації, конкрет-
ної діяльності

Синергетичний підхід (від грец. 
Συνεργία – співпраця, сприяння, 
допомога, співучасть) – визначає 
розвиток того, хто навчається, 
як нелінійний процес, що при-
зводить до виникнення нових 
якостей; передбачає необхідність 
проведення періодичної діагнос-
тики і рефлексії стану розвитку з 
вибудовуванням на основі цього 
подальшої освітньої стратегії.

самоорганізація (самонавчання);
нелінійність (можливість кількох ва-
ріантів розвитку системи);
відкритість системи навчання (обмін 
даними, відомостями, досвідом);
когерентність (узгодженість взаємодії 
елементів, що виявляється в масштабі 
всієї системи)

Технологічний блок окреслює систему форм (семінари, тренінги, 
лекції, самостійна та індивідуальна робота, навчальні консультації та 
ін.), методів (організації навчально-пізнавальної діяльності, стимулю-

Закінчення таблиці 1
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вання і мотивації, контролю), а також засобів (навчально-методичні 
матеріали; вільно поширювані ІКТ та он-лайн ресурси; електронні 
відкриті журнальні системи, зокрема Open Journal Systems) навчання.

Діагностично-рефлексивний блок передбачає оцінювання науко-
вих працівників шляхом опитування, тестового контролю, захисту 
індивідуальних завдань та ін. для визначення їхнього рівня розвитку 
ІКТ-компетентності щодо використання ЕВЖС (базовий, достатній, 
поглиблений) на основі визначених у [17] критеріїв (аксіологічний, ког-
нітивний, праксеологічний, адаптивно-рефлексивний) та показників. 
Як результат, відповідно до зазначеної у цільовому блоці методичного 
компоненту моделі мети, передбачається досягнення достатнього або 
поглибленого рівня ІКТ-компетентності наукових працівників щодо 
використання ЕВЖС у науково-педагогічних дослідженнях.

IV. Оцінювальний компонент. Для визначення рівня досягнен-
ня поставлених цілей доцільно здійснити оцінювання ефективності 
комплексу проведених організаційно-технічних заходів та вимірю-
вання особистісних здобутків суб’єктів педагогічного процесу за об-
ґрунтованою в роботі [17] системою критеріїв і показників (табл. 2).

Таблиця 2

Критерії та показники ефективності застосування 
електронних відкритих журнальних систем 

у науково-педагогічних дослідженнях 
№ 
з/п

Назва критерію Показники

1 2 3

1 Проектувальний

1.1.  Відповідність нормативним документам 
щодо функціонування електронних наукових 
журналів;
1.2.  Дотримання вимог щодо структури, 
оформлення та змісту електронних періодич-
них наукових видань;
1.3.  Відповідність міжнародним видавничим 
стандартам
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1 2 3

2
Організаційно-
комунікаційний

2.1. Витрати часу на підготовку, публікацію та 
поширення опублікованого контенту; 
2.2. Кількість зареєстрованих користувачів/ав-
торів/читачів та їх географічний розподіл;
2.3. Кількість отриманих/рецензованих/опублі-
кованих редакцією рукописів на місяць (в т.ч. 
Англомовних);
2.4. Частка прийнятих до друку/відхилених ру-
кописів;
2.5.  Наявність інструментарію підтримки нау-
кової комунікації учасників редакційно-видав-
ничого процесу

3 Результативний

3.1.  Розвинена ІКТ-компетентність наукових 
працівників щодо застосування електронних 
відкритих журнальних систем у науково-педа-
гогічних дослідженнях (детальніше див. [17];
3.2. Включення електронного наукового журна-
лу до провідних міжнародних наукометричних 
і реферативних баз даних (детальніше див. [17])

Пропонуємо виділити такі рівні впровадження електронних від-
критих журнальних систем у процес науково-педагогічних досліджень:

I рівень:
представлення науковими працівниками результатів власних нау-

ково-педагогічних досліджень за допомогою ЕВЖС; 
базовий рівень ІКТ-компетентності наукових працівників щодо 

застосування електронних відкритих журнальних систем у науко-
во-педагогічних дослідженнях.

II рівень:
розгортання в науковій установі електронного наукового фахового 

видання з використанням ЕВЖС, редакційно-видавничий процес якого 
відповідає всім вітчизняним та міжнародним видавничим стандартам;

наукові працівники виконують основні редакційні ролі та мають 
достатній рівень ІКТ-компетентності.

Закінчення таблиці 2
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III рівень:
продуктивна діяльність електронного наукового журналу: (публі-

кація контенту згідно з задекларованою періодичністю; широке гео-
графічне охоплення зареєстрованих користувачів/авторів/читачів/ре-
дакторів та рецензентів; достатня кількість отриманих/рецензованих/
опублікованих редакцією рукописів на місяць (у т. ч. англомовних); 
частка відхилених рукописів перевищує відсоток прийнятих до друку; 
налагоджена комунікація учасників редакційно-видавничого процесу 
засобами ЕВЖС); включення журналу до провідних міжнародних на-
укометричних і реферативних баз даних; 

статті наукових працівників індексуються у базах даних Web of 
Science або Scopus, а рівень їх ІКТ-компетентності на достатньому або 
поглибленому рівні.

V. Результативний компонент. У результаті реалізації запропоно-
ваної організаційно-педагогічної моделі передбачається підвищення 
результативності процесу застосування ЕВЖС у науково-педагогіч-
них дослідженнях.

Висновки. Проведене дослідження дало змогу зробити наступні 
висновки. У представленій організаційно-педагогічній моделі впро-
вадження ЕВЖС у процес науково-педагогічних досліджень кон-
кретизовано і теоретично обґрунтовано такі основні складники, як 
цільовий, процедурний, методичний, оцінювальний та результатив-
ний компоненти. Ефективність моделі досягається завдяки повноті, 
системності, взаємозв’язку її компонентів, спрямованих на кінцевий 
результат. Запропонована модель може бути успішно використана у 
роботі наукових установ НАПН та закладах вищої освіти України з 
метою розгортання власних електронних наукових видань, що спри-
ятиме оптимізації процесу представлення та поширення результатів 
наукових досліджень, оперативному доступу до них, підвищення їх 
цитованості міжнародною науковою спільнотою та якості проведення 
наукових досліджень в цілому.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі вбачаємо у 
практичній реалізації запропонованої моделі, зокрема розробленні на 
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її основі методики використання електронних відкритих журнальних 
систем у науково-педагогічних дослідженнях з подальшою експери-
ментальною перевіркою її ефективності.
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Лупаренко  Л.  А. Организационно-педагогическая модель вне-
дрения электронных открытых журнальных систем в процесс на-
учно-педагогических исследований

В статье предложено определение понятий “внедрение электрон-
ных открытых журнальных систем (ЭОЖС) в процесс научно-педа-
гогических исследований” и “организационно-педагогическая модель 
внедрения ЭОЖС в процесс научно-педагогических исследований”. 
Разработано организационно-педагогическую модель внедрения 
ЭОЖС в процесс научно-педагогических исследований и конкретизи-
рованы ее основные составляющие: целевой, процедурный, методиче-
ский, оценочный и результативный компоненты. 

Ключевые слова: модель; внедрение; электронные открытые 
журнальные системы; Open Journal Systems; ИКТ-компетентность.
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Luparenko L. A. Organizational and Pedagogical Model of Electronic 
Open Journal Systems’ Implementation Into Scientific and Pedagogical 
Research Process

¢e article deals with the theoretical foundations of pedagogical mod-
eling and analyzes the interpretation of “model” and “implementation” cat-
egories. ¢e definition of concepts of “implementation of electronic open 
journal systems (EOJS) in the process of scientific and pedagogical research” 
and “organizational and pedagogical model of the EOJS implementation in 
the process of scientific and pedagogical research” have been proposed. An 
organizational and pedagogical model for implementation of EOJS into the 
process of scientific and pedagogical research has been elaborated by the 
theoretically grounded algorithm. It has revealed its main elements: pur-
poseful, procedural, methodical, evaluation and productive components. 
Seven stages of implementation of the electronic scientific journal with the 
use of EOJS (procedural component) have been described; the target, con-
tent, technological and diagnostic-result blocks (methodical component) 
have been characterized; criteria and indicators of EOJS efficiency use in 
scientific and pedagogical researches and three levels of implementation 
efficiency (evaluation component) have been given. Scientific approaches 
(competency, acmeological, andragogical, synergetic, differential) and sci-
entific principles on the basis of which the formation of ICT- competence 
of scientists concerning the use of EOJS have been described. ¢e efficiency 
of the model has been achieved due to the completeness, systemicity and 
interconnection of its components, aimed at reaching the final result. ¢e 
proposed model can be effectively used in the work of scientific institutes 
of the National Academy of Pedagogical Sciences and higher educational 
institutions of Ukraine with the aim of developing their own electronic sci-
entific publications, which will streamline the process of representation and 
dissemination of research results, give quick access to them, increase both 
their citation by the international scientific community and the quality of 
scientific research in general.

Keywords: model; implementation; electronic open journal systems; 
Open Journal Systems; IT competence.
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