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ВСТУП 

 

Нині, застосування різноманітних інформаційно-аналітичних вебресурсів 

у науково-освітній діяльності зумовлюють здійснення їх моніторингу для 

підвищення вимог до рівня інформаційної культури наукових та науково-

педагогічних працівників. Тому, потужним засобом для наукової- та навчально-

методичної підтримки закладів освіти різних рівнів та наукових досліджень є 

інформаційно-аналітичні веб ресурси.  

Постійне підвищення вимог щодо якості, продуктивності та результатів 

педагогічних досліджень сприяє проведення моніторингу інформаційно-

аналітичних вебресурсів. На законодавчому рівні цей процес відзначено: в 

Законах України «Про затвердження Національної стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки», «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про заходи щодо 

забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», «Про Національну 

доктрину розвитку освіти України в ХХІ столітті, «Про Концепцію Національної 

програми інформатизації», Національному проекті «Відкритий світ», 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року щодо 

інформатизації освіти за напрямом розроблення та впровадження інформаційно-

аналітичних технологій. 

З метою сприяння розвитку освіти та науки, наукові та науково-педагогічні 

працівники мають можливість відкритого та безкоштовного доступу до наукових 

публікацій. Напрацювання вчених повинні бути надбанням широкого кола 

наукової спільноти, і вільний доступ до них сприятиме розвитку не тільки 

суспільства, але й науки. Науковий матеріал вчених повинен бути актуальним та 

цікавим. Тому, здійснення моніторингу інформаційно-аналітичних вебресурсів 

сприятиме покращенню видання наукових продуктів. 

У видані описано моніторинг веб ресурсі: «Електронна бібліотека НАПН 

України», Електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби 
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навчання» та «Сайт Інституту інформаційних технологій і засобів навчання 

НАПН України».  

Збірник матеріалів складається із п’яти логічно пов’язаних розділів і 

розкриває моніторинг використання різноманітних вебресурсів, а саме: огляд, 

демографію та поведінку відвідувачів, технології відвідування сайту, мобільні 

пристрої, трафік та ін.  

Перший розділ «Використання інформаційно-аналітичної системи 

вебаналітики Google Analytics у науково-освітній діяльності»  описує 

особливості використання зручного і багатофункціонального сервісу від 

компанії Google для аналізу - Google Analytics. 

У другому розділі «Моніторинг використання вебресурсу "Електронна 

бібліотека НАПН України" за 2019 рік» охарактеризовано моніторинг 

використання сайту електронної бібліотеки НАПН України за такими 

показниками огляд відвідувачів, демографія відвідувачів, поведінка відвідувачів 

на сайті електронної бібліотеки, технології відвідування  сайту, мобільні 

пристрої, трафік. На вебресурсі «Електронна бібліотека НАПН України» 

розміщено наукової матеріали, які згруповані за видами продукції, профілями 

наукових установ, науковою темою, роком видання та автором публікації.  

Третій розділ «Моніторинг використання вебресурсу «Електронне наукове 

фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання» за 2019 рік» описує 

дані з моніторингу використання сайту електронного наукового фахового 

видання Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 

«Інформаційні технології і засоби навчання» за такими показниками  як огляд 

відвідувачів, демографія відвідувачів, поведінка відвідувачів на сайті 

електронної бібліотеки, технології відвідування  сайту, мобільні пристрої, 

трафік. 

У четвертому розділі «Моніторинг використання вебресурсу «Сайт 

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України» за 2019 

рік» розкрито та охарактеризовано дані моніторингу відвідування сайту 

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України» з метою 
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відстеження процесів відвідування і використання ресурсів, а також на 

підвищення ефективності розробки і обслуговування сайту. 

П’ятий розділ «Моніторинг використання «Сторінки Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НВПН України в Facebook за 2019 

рік» описує дані моніторингу відвідування сторінки Інституту інформаційних 

технологій у електронній соціальній мережі Facebook. 

Представлені аналітичні відомості можуть бути використані у наукових 

установах та закладах вищої освіти, науковцями, керівниками наукових установ 

НАПН України, спеціалістами у галузі бібліотечної справи та ІКТ-персоналом і 

для всіх, хто цікавиться використанням ІКТ у науковій і науково-педагогічній 

діяльності. 
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РОЗДІЛ 1. Використання інформаційно-аналітичної системи вебаналітики 

Google Analytics у науково-освітній діяльності. 

 

Одним з головних пріоритетів розвитку вітчизняної педагогічної науки є 

підвищення ефективності наукових досліджень і використання їх результатів для 

забезпечення розвитку освітньої галузі України. Нині постійно зростають вимоги 

щодо підвищення якості, продуктивності та результативності індивідуальних 

досліджень вітчизняних наукових працівників [15].  

З метою сприяння розвитку освіти та науки, наукові та науково-педагогічні 

працівники мають можливість відкритого та безкоштовного доступу до наукових 

публікацій. Напрацювання вчених повинні бути надбанням широкого кола наукової 

спільноти, і вільний доступ до них сприятиме розвитку не тільки суспільства, але й 

науки. Науковий матеріал вчених повинен бути актуальним та цікавим. Тому, 

здійснення моніторингу інформаційно-аналітичних вебресурсів сприятиме 

покращенню видання наукових продуктів [15].  

Різні аспекти застосування інформаційних аналітичних систем з метою 

підтримки наукових досліджень і моніторингу використання їх результатів 

висвітлено у публікаціях дослідників: В. Ю. Бикова, В. Н. Буркова, О. Р. Гарасима, 

Г. М. Доброва, О. І. Жабіна, О. І. Жилінської, Є. О. Копанєвої, Л. Й. Костенко, 

С. М. Іванової, Новицької Т. Л., Л. А. Лупаренко, О. А. Одуд, Т. В. Симоненко, 

О. М. Спіріна, А. В. Яцишин та ін. 

У сучасному суспільстві відомості є одними із основних соціальних ресурсів, 

що поєднують об’єктивні знання та універсальні цінності, які відповідають вимогам 

інформаційного суспільства та інтересам буття людини. Так, у контексті 

удосконалення наукової діяльності сучасного наукового співробітника у галузі 

педагогічних наук виникає проблема створення інформаційно-аналітичної 

підтримки наукової діяльності для забезпечення умов щодо швидкого обміну 

відомостей і даних, їх аналізу, синтезу, оцінки та моніторингу діяльності наукового 

співробітника [15]. 

Для створення вищезазначеної підтримки одним із основних питань є 

проаналізувати основні дефініції, а саме: «інформаційно-аналітична підтримка», 
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«інформаційна підтримка», «інформаційна підтримка педагогічних досліджень», 

«аналітична підтримка», «аналітична підтримка педагогічних досліджень».  

Поняття інформаційна підтримка є забезпеченням за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій наукових та науково-педагогічних 

працівників необхідними відомостями і даними для проведення науково-дослідної 

діяльності та збереження конфіденційності, цілісності та доступності даних. 

Інформаційно-комунікаційна підтримка означає допомогу та сприяння суб’єктам 

наукової діяльності в отриманні та розповсюдженні наукового результату з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій [13]. 

Проаналізувавши дефініцію «аналітична підтримка», варто виокремити два 

поняття, які вона охоплює, а саме: «аналітика» та «аналіз» (др.- греч. άναλυτικά — 

мистецтво аналізу) [74]. Аналіз – це логічний прийом, метод дослідження, що 

полягає у розумовому або фактичному розкладанні цілого на складові частини 

(ознаки, властивості, відносини та ін.), кожна з яких досліджується окремо як 

частина цілого, для того, щоб виокремленні у процесі аналізу елементи з’єднати за 

допомогою іншого логічного прийому – синтезу [42]. Відповідно до цього 

визначення, аналітика є процесом міркування, що приймає доказових характер, 

результатом якого мають бути рішення практичних завдань [42]. 

З огляду на вищезазначене, аналітична підтримка педагогічних досліджень 

має забезпечувати наукових та науково-педагогічних працівників інструментарієм 

для аналізу якісних і кількісних показників щодо наукової продукції (статей, 

монографій, посібників та ін.), що дозволить їм швидко відбирати, оцінювати та 

створювати нові відомості та дані для науково-дослідної роботи.  

Інформаційно-аналітична підтримка педагогічних досліджень – це система, 

що забезпечує за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій наукових та 

науково-педагогічних працівників необхідними відомостями і даними для 

проведення науково-дослідної діяльності, збереження конфіденційності, цілісності 

та доступності інформації та інструментарієм для аналізу якісних і кількісних 

показників щодо наукової продукції для швидкого відбору, оцінювання та 

створення нових відомостей та даних. Відповідно до цього визначення, основними 

елементами інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень мають 
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бути бази даних; системи обробки даних; автоматизовані робочі місця, які 

реалізуються завдяки сучасним ІКТ. Забезпечення цими елементами може бути 

здійснено, наприклад, при поєднанні систем «Веб-аналітики» [63], а саме, систем 

вимірювання, збирання, аналізу, подання та інтерпретації відомостей та даних про 

відвідувачів веб-сайтів та ін. електронних ресурсів та платформ для створення 

електронних бібліотек, що можливо завдяки їх доступності та відкритості [15].  

Варто зазначити, що інформаційно-аналітична підтримка педагогічних 

досліджень має відповідати таким цілям:  

- досягнення якісно нового рівня, повноти й оперативності задоволення 

інформаційних потреб науковців через використання інформаційно-

комунікаційних технологій для підвищення якості науково-педагогічних 

досліджень;  

- підвищення ефективності використання сучасних наукових інформаційних 

ресурсів через створення інформаційного середовища; 

 - використання функціональних можливостей сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій;  

- оперативне інформування науковців про результати наукової діяльності в 

світі;  

- координація наукової діяльності;  

- забезпечення входження наукової громадськості країни до світової 

інформаційної громадськості і світового інформаційного ринку;  

- забезпечення і подальший розвиток наукових зв'язків з ученими світу;  

- забезпечення науковцям можливості швидкого доступу до необхідних 

інформаційних ресурсів;  

- вільне надання результатів фундаментальних та прикладних наукових 

досліджень широкому дослідницькому співтовариству;  

- створення нових технологій наукових досліджень, ефективного 

інструментарію для їх проведення;  

- запобігання втраті цінних наукових колекцій для майбутніх поколінь 

учених;  
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- забезпечення можливостей для наукової співпраці не тільки в 

регіональному, відомчому, національному, але і в міжнародному вимірі [15].  

Індустрія вебаналітики бурхливо розвивається з безліччю інструментів, 

платформ, та нових підприємств, тому постачальники аналітики постійно вводять 

новації в цій сфері. Тому, до основних завдань вебаналітики варто віднести: 

визначення ступеня відповідності сайту поставленим цілям та допомогти в їх 

досягненні; оцінка кількості і якості трафіку; відзначення найбільш ефективних та 

рентабельних джерел трафіку; виявлення проблемних місця в структурі сайту та 

його контенті; наявність можливості для збільшення конверсії веб-ресурсу. 

Також, варто проаналізувати такі можливості вебаналітики, а саме [27]:  

✓ оцінка комфортності навігації розділів сайту; 

✓ аналіз аудиторії електронного ресурсу; 

✓ підрахунок кількості сторінок що переглянули відвідувачі сайту;  

✓ відстеження часу, що користувач знаходився на веб-ресурсі; 

✓ виокремлення ключових слів, за якими відвідувач потрапив на сайт та ін.  

Нині, для наукових і науково-педагогічних працівників актуальним є 

визначення зацікавленості світової громадськості у результатах фундаментальних 

та прикладних наукових досліджень, що завантажуються в електронному вигляді в 

мережу Інтернет (статті, монографії, посібники, підручники, тези доповідей, 

методичні рекомендації та ін.). Наукові установи та заклади вищої освіти мають свої 

власні вебресурси: сайт установи, електронну бібліотеку, інституційний 

репозитарій, сайт наукового чи періодичного видання. Для отримання статистичних 

даних щодо відвідування веб-сайтів, що підтримуються та наповнюються певними 

організаціями, існує багато різноманітних інформаційно-аналітичних систем: 

Spring Metrics, Woopra, Piwik, LiveInternet, Google Analytics, FireStats, OpenStat, 

Buzzsumo, Clicky, HotLog, 24Log, Hotjar, Mint, HitMeter, Popsters, Коллтрекінг, 

GoStats, Easy Counter, Chartbeat та ін [60]. За допомогою цих сервісів можна якісно 

оцінити ефективність та актуальність використання Інтернет ресурсів та визначити 

доцільність їх подальшої підтримки. 
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Вебаналітика допомагає виявити слабкі та сильні сторони веб-ресурсу, 

зробити його більш зручним для користувачів, а власнику сайта прийняти 

стратегічно важливі рішення. 

Проаналізувавши можливості вебаналітики, виокремимо її основні 

показники, які доцільно аналізувати науковим та науково-педагогічним 

працівникам: 

Перегляди сторінок веб-ресурсу. Даний показник визначає, яку кількість 

сторінок переглянув користувач за одне відвідування. 

Час перебування користувача на сайті. Це час здійснення відвідувачем 

якихось дій на веб-ресурсі, переходів на різні сторінки. 

Відмови. Кількість відмов показує, скільки користувачів визнали сторінку 

сайту нецікавою, незручною, яка не містить бажаної інформації й тому відмовилися 

від подальшого перегляду сторінок, залишивши веб-ресурс. 

Конверсія. Даний показник визначає співвідношення загальної кількості 

відвідувань сайту користувачем до кількості візитів, коли відвідувач здійснив певну 

дію [60]. 

Аналіз різноманітних інформаційно-аналітичних систем, дав можливість 

виокремити платформу, яка може здійснювати аналіз та забезпечити вищезазначені 

цілі - система Google Analytics (http://www.google.com/analytics), яка є 

безкоштовною та зручною для користувачів. 

Google Analytics – це інструмент аналітики, що може збирати й аналізувати 

дані з різних пристроїв і цифрових засобів. Таким чином, наприклад, можна 

зрозуміти, як читачі знаходять web-сайти, адже програма дозволяє збирати, 

налаштовувати і аналізувати дані по сайту. Витяг потрібної інформації 

здійснюється за допомогою встановленого на сайт лічильника [5].  

Проаналізувавши властивості застосування Google Analytics, доцільно 

виокремити основні етапи роботи вищезазначеного інструменту. Так, науковці 

описують такі етапи роботи Google Analytics [30]:   

1. На першому етапі користувачі переходять на веб-ресурс з розсилки за 

посиланням з інших сайтів, з даних пошуковика по якомусь запиту, за прямим 

переходом (коли користувач набирає назву сайту в адресному рядку) або іншим 
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шляхом. Після переходу вони потрапляють на веб-сайт з кодом Google Analytics. 

Тут інформація про них і їх дії автоматично відслідковується і записується 

(наприклад, URL сторінки, роздільна здатність дисплея користувацького пристрою, 

відомості про час сесії та ін. Потім генерується перелік файлів кукис, який надалі 

дозволить ідентифікувати відвідувача. 

2. Другий етап. Код лічильника Google Analytics не тільки стежить за 

користувачем, але і відправляє відомості про нього на сервери для подальшої 

обробки. 

3. Третій етап. Через певний проміжок часу (для сайту об’ємом до 50 тис. 

сторінок – це приблизно 1 година) сервер обробляє отримані відомості й оновлює 

звіти користувачів в Google Analytics.  

Сервіс Google Analytics надає значний арсенал інструментів для аналізу 

різних параметрів відвідування. Тому, важливо було розглянути основні 

можливості Google Analytics: 

• Багатомовний інтерфейс – можливість Google Analytics показувати звіти та 

документацію на різних мовах, що дає можливість користувачам без проблем 

користуватися потужним сервісом вебаналітики без мовного бар’єра. 

• Велика спільнота, що призначена для користувача – значна частина 

вебмайстрів з усього світу використовують Google Analytics при роботі не тільки з 

однією сторінкою, але й з великими порталами (наприклад, YouTube).  

• Універсальність. Google Analytics допомагає проаналізувати відвідуваність 

будь-якого веб-ресурсу. 

• Візуалізація послідовності переходу до мети. Візуалізація шляху 

користувача сайту дозволяє оцінити юзабіліті – загальний степінь зручності при 

використанні – сторінок, проаналізувати функціональність дизайну та ін. 

• Налаштування панелей інструментів. Користувачі Google Analytics можуть 

прибрати з екрану зайві або додати значущі інструменти, і таким чином надати 

звітам різний пріоритет важливості.  

• Експорт даних і відправка звітів за розкладом. Відомості статистичних звітів 

за потребою можна перетворювати в документ необхідного формату (XLS, CSV, 

PDF та ін.) [30].  
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Отже,  Google Analytics дає змогу збирати, переглядати і аналізувати дані про 

відвідуваність сайту, довідуватися, яка середня кількість переглядів сторінок, зміст 

яких матеріалів дозволяє домогтися найбільшого числа відвідувань, які наукові 

ресурси є найбільш актуальними та ін. Також, сервіс дозволяє оцінити трафік веб-

сайту та ефективність різноманітних заходів, публікацій тощо [65]. 

Варто наголосити, що сервіс GoogleAnalytics постійно змінюється, 

доповнюється та доопрацьовується, що надає потужні інструменти цифрової 

аналітики вебсайтів.  

Google Analytics – це один з найбільш ефективних інструментів, завдяки 

якому можна спостерігати аудиторію користувачів сайту та її смаки. Виокремимо 

вісім основних показників Google Analytics, які необхідно постійно відслідковувати 

для розуміння, що саме на веб-ресурсі необхідно оптимізувати щодо покращення 

його роботи та залучення більшої кількості користувачів. 

1. Відвідувачі. Цей показник дає змогу дізнатися про загальну кількість 

користувачів веб-ресурсу, завдяки чому можна виявити ефективність 

маркетингової стратегії.  

2. Середня тривалість перебування на сайті. Даний звіт допомагає дізнатися, 

скільки часу відвідувач знаходиться на веб-ресурсі. Якщо контент зробити більш 

цікавим та корисним, тоді можна збільшити тривалість перебування користувачів 

на сайті. 

3. Показник відмов. Цей звіт показує відсоток відвідувачів веб-ресурсу, що 

натискають лише на одну сторінку та залишають її, не переглянувши інші сторінки. 

Даний показник не надає відомості щодо причин, чому це відбувається. Чинники, 

які мають вплив на показник відмов – повільне завантаження сторінок, незручна 

навігація, негативне перше враження тощо.  

4. Конверсії. Коефіцієнт конверсії показує ступінь і частоту досягнення цілей 

на веб-ресурсі. Для підвищення рівня конверсії сайт потрібно налаштувати таким 

чином, щоб відвідувачі як можливо довше перебували на ньому, переглядали 

більше його сторінок тощо. Дізнавшись відомості про в веб-ресурсу і яка тематична 

спрямованість в них викликає зацікавлення, а також кількість часу перебування 

користувачів на сайті, можна починати роботи з підвищення рівня конверсії, тобто 

https://internetdevels.ua/blog/google-analytics-module-in-drupal-8
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налаштувати веб-ресурс таким чином, щоб користувачі більше часу затримувались 

на сайті. 

5. Джерело трафіку. Цей звіт допомагає простежити трафік, яким чином 

користувачі знаходять веб-ресурс (наприклад, через посилання в соціальних 

мережах чи на іншому сайті, через пошукові системи або ж відвідувачі вводять 

URL-адресу певного електронного ресурсу в адресному рядку браузера). Тому 

необхідно виділити найбільш і найменш популярні джерела, щоб вживати 

відповідні заходи для збільшення трафіку. 

6. Топ-сторінки. Завдяки даному показнику можна відстежити, які сторінки 

сайту мають найбільший трафік. Звіт щодо контенту допомагає виявити найбільш 

відвідувані сторінки та розділи на веб-ресурсі, що дає змогу оцінити ефективність 

контенту та визначити інтереси користувачів. 

7. Місцеперебування відвідувачів. Даний показник дає змогу дізнатися 

місцеперебування користувачів за континентами, країнами, містами тощо. Ці 

відомості можуть допомогти, наприклад, щоб зрозуміти, чи потрібно робити веб-

ресурс багатомовним. 

8. Пристрої, з яких заходять відвідувачі. Сьогодні у більшості аудиторії став 

популярним перехід на використання смартфонів, планшетів та інших мобільних 

пристроїв. Завдяки цьому звіту можна проаналізувати кількість користувачів, які 

заходять на веб-ресурс з десктопу, планшету чи мобільного пристрою. А відомості 

про бренд телефону або планшету допомагають зрозуміти, як оптимізувати цей 

ресурс під різні девайси, що мають різні розміри екрана та характеристики браузера, 

щоб сайт оптимально був налаштований на всіх основних мобільних пристроях [60].   

Google Analytics – могутній інструмент відстеження сайтів будь-якого 

розміру. Це одне з найпотужніших рішень для веб-аналітики, що пропонується в 

Інтернеті безкоштовно. Сервіс дозволяє оцінити трафік веб-сайту та ефективність 

різноманітних заходів, а також забезпечує розширені можливості аналізу даних, у 

тому числі їх відображення у вигляді зручних діаграм та графіків. Google Analytics 

виконує детальний аналіз роботи сайту. Він дозволяє отримати достовірні дані як 

використовується сайт. Наприклад, можна відстежити, скільки користувачів за день 

відвідало сайт, але не натиснули на жодне посилання (це показник відмов), якими 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA
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сторінками найбільше цікавляться відвідувачі та з яких джерел приходить більше 

трафіку та інші корисні дані. Маючи такі дані, можна вносити конкретні 

налаштування для вирішення завдань, що поставлені перед сайтом [60]. 

В Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (далі 

- ІІТЗН НАПН України) за допомогою служби Google Analytics проводиться аналіз 

(моніторинг) у вигляді звітних матеріалів щодо рівня використання вебресурсів: 

«Електронна бібліотека НАПН України» (http://lib.iitta.gov.ua), «Електронне 

наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання» 

(http://journal.iitta.gov.ua) та «Сайт Інституту інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України» (http://iitlt.gov.ua). 

Моніторинг спрямований на реалізацію завдань з надання інформаційно-

аналітичної підтримки науково-педагогічним дослідженням для ефективного 

проведення дослідницької діяльності. Аналіз здійснюється за низкою основних 

показників: поведінка відвідувачів на сайті, демографія користувачів (мова, країна, 

місто), технології відвідування сайту, мобільні пристрої, трафік та ін [27].  

Отже, сервіс Google Analytics – зручний засіб моніторингу відкритих 

електронних систем, що має великі можливості для збирання, опрацювання, 

зберігання та подання статистичних даних щодо відвідування веб-ресурсів.  
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РОЗДІЛ 2. Моніторинг використання вебресурсу «Електронна бібліотека 

НАПН України» за 2019 рік 

 

Нині, електронна бібліотека є однією із невід’ємних джерел підтримки, 

зберігання і передання наукових та науково-педагогічних матеріалів. Крім наукових 

і освітніх колекцій, бібліотека може містити й колекції адміністративних 

документів. Освітня й наукова складова розподіленої системи електронної 

бібліотеки призначається для забезпечення наукового і навчального процесу, що 

накладає свої відбитки на всю структуру бібліотеки – на інформаційні ресурси, на 

функції та її сервіси. Дослідник вказує на те, що електронна бібліотека НАПН 

України (далі - ЕБ НАПН України) – складний програмно-апаратний комплекс [59], 

який має задовольняти наукові, освітні та соціальні потреби наукової громадськості. 

У 2008 р. американські вчені М. Сизик і С. Чоудхорі вперше дослідили й 

оцінили наявні електронні системи відкритого доступу, що використовувалися для 

підтримки педагогічних досліджень, зокрема наукових та освітніх. Проблеми з 

питань оптимізації сайтів, вебаналітики, конверсії тощо висвітлювали у своїх 

роботах такі зарубіжні вчені: А. Блейк, А. Браун, Дж. Віллінський, А. Каушик, 

А. Косавич, Дж. Ледфорд, Р. Лукас, М. Тайлер, М. Хасслер, П. Ховей та ін [27].  

Питання використання відкритих інформаційно-аналітичних систем із метою 

підтримки наукових досліджень та аналізу дослідницької діяльності вчених і 

наукових установ знайшли відображення в публікаціях вітчизняних дослідників, 

серед яких – В. Ю. Биков, В. Н. Бурков, О. Р. Гарасим, Г. М. Добров, О. І. Жабін, 

О. І. Жилінська, С. М. Іванова, Є. О. Копанєва, Л. Й. Костенко, Т. Л. Новицька, 

Л. А. Лупаренко, О. А. Одуд, Т. В. Симоненко, О. М. Спірін, А. В. Яцишин та ін 

[27].  

З метою висвітлення результатів науково-педагогічних досліджень та їх 

упровадження в освітню практику, Інститутом інформаційних технологій і засобів 

навчання Національної академії педагогічних наук України у межах виконання 

заходів з інформатизації Національної академії педагогічних наук України, 

створено безкоштовний електронний інформаційний ресурс на відкритій платформі 

EPrints – Електронну бібліотеку НАПН України, що є сховищем наукової продукції 
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фахівців наукових установ [6]. Інтеграція з існуючими електронними каталогами 

НАПН України в електронну бібліотеку НАПН України здійснюється за допомогою 

протоколу ОAI-PMH. Програмне забезпечення EРrints являє собою зручний засіб 

для функціонування наукових електронних бібліотек та інформаційно-аналітичної 

підтримки ведення наукових досліджень щодо здійснення завдань аналізу 

психолого-педагогічної, методичної, спеціальної літератури [91].  

У виданні представлено моніторинг використання одного з вебресурсів 

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за 2019 рік 

– Електронної бібліотеки НАПН України  за допомогою сервісу Google Analytics. 

Моніторинг спрямований на надання інформаційно-методичної підтримки 

засобами служби Google Analytics з метою відстеження процесів відвідування і 

використання електронних ресурсів, а також на підвищення ефективності розробки, 

вдосконалення й обслуговування сайту електронної бібліотеки. 

Моніторинг було здійснено за такими показниками: 

✓ Огляд відвідувачів сайту електронної бібліотеки;    

✓ Демографія відвідувачів сайту електронної бібліотеки; 

✓ Поведінка відвідувачів на сайті електронної бібліотеки; 

✓ Технології відвідування  сайту електронної бібліотеки; 

✓ Мобільні пристрої; 

✓ Трафік  сайту електронної бібліотеки. 

На рисунку 1 подано огляд користувачів, що відвідали сайт електронної 

бібліотеки НАПН України впродовж січня-грудня 2019 р. Ця характеристика 

дозволяє отримати загальні дані щодо контенту сайту (сторінки, що були відвідані), 

пошуку і подій, що відбулися на сайті, а також дані щодо поведінкових факторів. 

 Так, кількість користувачів, які відвідали електронну бібліотеку НАПН 

України становить 46 447 осіб. Всього за рік було переглянуто 631 528 сторінок із 

врахуванням повторних переглядів однієї сторінки, так як середня інтенсивність 

перегляду сторінок (середня кількість сторінок, які користувач переглянув під час 

сеансу) із вказуванням повторних переглядів однієї сторінки становить 6,73.  

Всього користувачі електронної бібліотеки НАПН України в середньому 

перебували на сайті (середня тривалість сеансу) не більше 5 хвилин, а саме 00:05:25. 
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Рис. 1. Графік перегляду сторінок сайту «ЕБ НАПН України» за 2019 р. 

 

За результатами моніторингу перегляду (за країнами) за допомогою Google 

Analytics сайту «ЕБ НАПН України» за 2019 рік (рис. 2) кількість відвідувачів 

становила понад 47 тисяч осіб зі 134-х країн світу, зокрема: України – 84,43%; СШІ 

– 3,64%; Китаю – 2,34%; Росії – 1,39% тощо.  
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Рис. 2. Моніторинг (за країнами) перегляду сайту «ЕБ НАПН України» за 

2019 р. 

Нижче представлено демографію відвідувачів сайту електронної бібліотеки 

НАПН України за таким показником як мова: 
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Рис. 3. Моніторинг (за мовою) перегляду сайту «ЕБ НАПН України» за 2019 

р. 

Аналіз електронної бібліотеки НАПН України за віковими та гендерними 

характеристиками засвідчив, що переважна більшість цільової аудиторії вебресурсу 

– це жінки (75,5%) та користувачі віком 25-34 роки. Тобто, молоді науковці 

найчастіше не тільки переглядають публікації колег ,але беруть активну участь в 

розвитку освіти та науки, завантажуючи власні публікації, готуючись до написання 

статей, дисертацій тощо. 
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Рис. 4. Діаграма перегляду (за віком та статтю) сайту «ЕБ НАПН 

України» за 2019 р. 

 

Перегляд поведінки користувачів – це одна зі самих корисних функцій, яка 

найкраще відображає як прихід нових користувачів, так і постійних. Крім того 

доступна статистика переглянутих сторінок на кількість користувачів.  

Статистика активності відвідувачів показує на скільки часу затримався 

користувач на сайті, а також скільки сторінок він подивився. Це важливо, тому що 

саме за цією статистикою можна визначити якість матеріалу, а також його 

релевантність для користувача. 
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У даному підрозділі важливо розуміти який відсоток нових відвідувачів 

зайшли на сайт, а скільки повернулися вже не перший раз. Дуже важливо вміти 

утримати своїх користувачів і зробити так, щоб вони поверталися знову і знову.  

У розділі «Джерела трафіку» можна детально дізнатися про те, звідки 

приходять відвідувачі сайту. Але найголовніше – це статистика і пошукові запити, 

які використовували користувачі. Саме завдяки цьому розділу адміністратори 

дивляться основні запити, за якими приходять користувачі, а також джерела їх 

переходів. Ці дані просто дуже важливі для виконання оптимізації та просування, 

тому що у них відразу видно результативність методів просування сайту. 

Розділ «Зміст» цікавий тим, що за його статистикою можна легко визначити 

сторінки входу і виходу. Це дає відповіді, чому і з-за чого йдуть користувачі. 

Використовуючи інструменти Google Analytics можна проводити інтеграцію з усіма 

системами. Цей розділ призначений для того, щоб можна було робити 

експерименти, як зі сайтом в цілому, так і з його сторінками, результат якого можна 

побачити в цьому розділі. Наприклад, подивитися зміну швидкості завантаження 

сайту. 

Якщо натиснути на кнопку «Огляд», то можна побачити стандартний графік, 

де будуть представлені основні показники статистики. Даний графік можна 

налаштувати на свій розсуд. Для цього треба натиснути на «Додати сегмент» і 

вибрати будь-який варіант із запропонованих, після цього з’явиться нова крива на 

графіку. Вибираючи по черзі різні підрозділи можна побачити різні показники і 

графіки. 

Періодичність відвідування сайту електронної бібліотеки НАПН України та 

час останнього сеансу за 2019 рік відображено на рис. 5. 
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Рис. 5. Періодичність відвідування сайту «ЕБ НАПН України» і час з 

останнього сеансу за 2019 р. 

 

Після отримання даних, хто відвідує сайт, скільки часу користувачі проводять 

на ньому і що їх цікавить, можна починати роботи з підвищення рівня конверсії, 

тобто зробити так, щоб відвідувачі більше часу перебували на сайті, робили більше 

кліків та переглядів. 

Ще одна цікава і дуже потрібна функція – технології. За їх допомогою можна 

дізнатися браузер, а також операційну систему користувачів. Дуже важливо знати, 

з яких браузерів на сайт заходять користувачі, і в залежності від цього коригувати 

свій шаблон і перевіряти, щоб сайт коректно відображався у всіх основних 

браузерах. Це допомагає в адаптації сайту під масовий Інтернет-браузер. Тобто 

потрібно налаштовувати максимально функціональність сайту і всіх плагінів під 

найпопулярніший браузер.  

Однією з найбільш корисних функцій Google Analytics є можливість 

побачити, коли, скільки користувачів заходять на сайт за допомогою мобільного 

пристрою і детальні характеристики таких відвідувань. 

Кількість відвідувачів з мобільних пристроїв постійно збільшується, тому 

вебмайстру бажано проаналізувати даний пункт статистики і адаптувати свій сайт 

під мобільні пристрої. 
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Інструментарій Google Analytics можна використовувати для того, щоб дати 

швидку оцінку всім діям, які відбуваються на вебресурсі. Якщо ж потрібно внести 

фактичні зміни на сайті, необхідно зробити кількісну оцінку мобільного пристрою 

та планшета. 

Електронну бібліотеку НАПН України користувачі найчастіше відвідують з 

персонального комп’ютера через браузер Google Chrome, а також з мобільних 

пристроїв.  

 

 

Рис. 6. Діаграма перегляду користувачів (за веб-переглядачами) сайту «ЕБ 

НАПН України» за 2019 

 

Проаналізувавши, які ж мобільні пристрої найчастіше використовують 

користувачі для відвідування сайте електронної бібліотеки НАПН України варто 

зазначити, що смартфони Apple, Xiaomi та Samsung користуються популярністю 

(рис. 7). 
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Рис. 7. Діаграма перегляду користувачів (за мобільним пристроєм) сайту 

«ЕБ НАПН України» за 2019р. 

 

Дуже важливою є інформація щодо переходу користувачів, тому на неї варто 

звернути особливу увагу. Тут можна відстежити, з яких сторінок користувачі 

переходили за іншими темами сайту, а з яких ні. Це відмінний наочний посібник 

для поліпшення внутрішньої перелінковки сайту. 

Рис. 8. Діаграма перегляду користувачів (за трафіком переходу) сайту «ЕБ НАПН 

України» за 2019р. 
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Сервіс Google Analytics дозволяє побачити, чим цікавиться аудиторія 

користувачів сайту: технології, мистецтво, комп’ютери та ін. Статистика збирається 

на основі інформації, яку люди шукають в мережі та сайтів, які вони відвідують. 

На рис. 9. подано діаграму перегляду користувачів (за інтересами) сайту «ЕБ 

НАПН України» за 2019. рік, з якої видно, що більшість наших користувачів за 

сегментом аудиторії цікавляться освітою. 

 

Рис. 9. Діаграма перегляду користувачів (за інтересами) сайту «ЕБ НАПН 

України» за 2019 р. 

 

Отже, проаналізувавши використання вебресурсу «Електронна бібліотека 

НАПН України» за 2019 рік варто зазначити, що користувачами даного ресурсі є 

молоді науковці, які проживають не тільки по всій території України, але й за 

кордоном, а також використовують різноманітні пристрої для відвідування 

електронної бібліотеки НАПН України. 
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РОЗДІЛ 3. Моніторинг використання вебресурсу «Електронне наукове 

фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання» за 2019 рік 

 

В нормативному документі [54] зазначено: «Електронне наукове фахове 

видання – документ, інформація в якому представлена у формі електронних даних, 

що пройшов редакційно-видавниче опрацювання, призначений для поширення в 

незмінному вигляді, має вихідні відомості та включений до затверджених ВАК 

України переліків наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися 

результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та 

кандидата наук і на які можна посилатися у наукових статтях та дисертаціях». 

Науковцем [75] було введено поняття електронного журналу як 

«періодичного електронного видання, що є закінченим ресурсом і вміщує групу 

електронних документів (статей), що пройшли редакційно-видавниче опрацювання 

та призначений для довготривалого зберігання, розповсюдження в комп’ютерних 

мережах у незмінному вигляді».  

Сучасні електронні наукові фахові видання мають свій вебресурс, де 

публікуються нові випуски та зберігаються архіви минулих років.  

Під моніторингом електронного наукового фахового видання розуміємо 

періодичне відстеження показників публікаційної активності й впливовості видання 

на вебсайтах наукометричних баз даних та його сайту у системах вебаналітики 

шляхом збирання, опрацювання, систематизації, аналізу, узагальнення та 

порівняння статистичних та аналітичних даних щодо оприлюднення, 

розповсюдження і використання результатів педагогічних досліджень [56].  

Електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби 

навчання» створено у 2006 р. Інститутом інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України з метою висвітлення результатів наукових досліджень та 

їх упровадження в освітню практику. Електронне наукове фахове «Інформаційні 

технології і засоби навчання» видання є рецензованим педагогічним часописом, що 

присвячений проблемам використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

системі освіти та науковим дослідженням цієї галузі. Для супроводу та публікації 

матеріалів Фахове видання використовує електронну відкриту журнальну систему 
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Open Journal Systems (OJS). OJS (https://pkp.sfu.ca/ojs) – це програмна платформа з 

відкритим вихідним кодом, що підтримує процеси менеджменту та публікації 

електронного наукового журналу.  

Електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби 

навчання» внесено до «Переліку наукових фахових видань України» (наказ 

Міністерства освіти і науки України №1412 від 18.12.2018) категорії А у галузі 

педагогічних наук (13.00.02-13.00.10), за спеціальностями – 011, 012, 013, 014, 015, 

016, 017, 126. 

Тематикою електронного наукового фахового видання є ІКТ навчання, ІКТ 

підтримки педагогічних досліджень, ІКТ управління в освіті, комп’ютерно-

орієнтовані засоби навчання. Періодичність виходу видання – 6 разів на рік, мова 

рукопису – українська, російська та англійська. 

Електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби 

навчання» займає 8 місце у «Рейтингу наукових періодичних видань України» та 1 

місце у Топ 100 «Найкращі публікації - українська». Всі номери електронного 

наукового фахового видання архівуються та зберігаються в Національній бібліотеці 

України імені В. І. Вернадського у відкритому доступі.  

У результаті налаштування сервісу Google Analytics для моніторингу 

використання наукового вебресурсу «Електронне наукове фахове видання 

«Інформаційні технології і засоби навчання» (http://journal.iitta.gov.ua) стало 

можливим: статистичний аналіз відвідувачів, аналіз актуальності електронних 

ресурсів у світі (демографія відвідувачів), аналіз поведінки відвідувачів, трафіку, 

відвідування сторінок, тривалості перебування відвідувачів на сайті та ін [55]. Цей 

інструмент дає змогу збирати, переглядати і аналізувати дані про відвідуваність 

сайту, довідуватися, яка середня кількість переглядів сторінок, зміст яких 

матеріалів дозволяє домогтися найбільшого числа відвідувань, які наукові ресурси 

є найбільш актуальними та ін. 

Моніторинг було здійснено за такими показниками: 

• Огляд відвідувачів сайту електронної бібліотеки;    

• Демографія відвідувачів сайту електронної бібліотеки; 

• Поведінка відвідувачів на сайті електронної бібліотеки; 

https://pkp.sfu.ca/ojs
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• Технології відвідування  сайту електронної бібліотеки; 

• Мобільні пристрої; 

• Трафік  сайту електронної бібліотеки. 

На рисунку 10 подано огляд користувачів, що відвідали сайт електронного 

наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання» впродовж 

січня-грудня 2019 р. Так, кількість користувачів, які відвідали електронне наукове 

фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання» становить 296 337 

тисяч осіб.  

Всього користувачі електронного наукового фахового видання «Інформаційні 

технології і засоби навчання» в середньому перебували на сайті (середня тривалість 

сеансу) не більше 1 хвилин ,а саме 00:01:07. 

 

Рис. 10. Графік перегляду сторінок сайту електронного наукового фахового 

видання «Інформаційні технології і засоби навчання» за 2019 р. 
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За результатами моніторингу перегляду (за країнами) за допомогою Google 

Analytics сайту електронного наукового фахового видання "Інформаційні технології 

і засоби навчання" за 2019 рік (рис. 11) кількість відвідувачів становила понад 35 

тисяч осіб із таких країн як Україна (34,62%), Японія (33,47%), США (7,05%), 

Філіппіни (2,51%), Росія (2,40%) тощо. Варто зазначити, що найбільше 

переглядають сайт електронного наукового фахового видання «Інформаційні 

технології і засоби навчання» в таких містах як Київ, Осака, Йокогама, Харків та 

інші міста. 
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Рис. 11. Моніторинг (за країнами) перегляду сайту електронного наукового 

фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання» за 2019 р. 

 

Нижче представлено демографію відвідувачів сайту електронного наукового 

фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання» за таким 

показником як мова: 

 

Рис. 12. Моніторинг (за мовою) перегляду сайту електронного наукового 

фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання» за 2019 р. 
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Аналіз електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і 

засоби навчання» за віковими та гендерними характеристиками засвідчив, що 

цільовою аудиторією вебресурсу є не тільки жінки (50,3%), але й чоловіки (49,7%). 

Щодо вікового показника, то варто відмітити, що користувачі віком 25-44 

відвідують сайт електронного наукового фахового видання «Інформаційні 

технології і засоби навчання». 

 

Рис. 13. Діаграма перегляду (за віком та статтю) сайту «електронного 

наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання» за 

2019  р. 
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Періодичність відвідування сайту електронного наукового фахового видання 

«Інформаційні технології і засоби навчання» та час останнього сеансу за 2019 рік 

відображено на рис. 14. 

Рис. 14. Періодичність відвідування сайту електронного наукового фахового 

видання «Інформаційні технології і засоби навчання» і час з останнього сеансу за 

2019 р. 

 

Після отримання даних, хто відвідує сайт, скільки часу користувачі проводять 

на ньому і що їх цікавить, можна починати роботи з підвищення рівня конверсії, 

тобто зробити так, щоб відвідувачі більше часу перебували на сайті, робили більше 

кліків та переглядів. 

«Карта відвідувань» (рис. 15.) сайту електронного наукового фахового 

видання «Інформаційні технології і засоби навчання» відображає сторінки, на яких 

виконується дія, і містить зведену таблицю, яка містить джерела та дії, пов’язані з 

окремими сторінками. 
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Рис. 15. Карта відвідувань користувачів сайту «електронного наукового 

фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання»» за 2019 р. 

 

Однією з найбільш корисних функцій Google Analytics є можливість 

побачити, коли, скільки користувачів заходять на сайт за допомогою мобільного 

пристрою і детальні характеристики таких відвідувань. Кількість відвідувачів з 

мобільних пристроїв постійно збільшується, тому вебмайстру бажано 

проаналізувати даний пункт статистики і адаптувати свій сайт під мобільні 

пристрої. 

Проаналізувавши вебресурс електронного наукового фахового видання 

«Інформаційні технології і засоби навчання», варто зазначити, що користувачі 

найчастіше відвідують з персонального компютера через браузер Google Chrome, а 

також з мобільних пристроїв.  
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Рис. 

Рис. 16. Діаграма перегляду користувачів (за веб-переглядачами) сайту 

електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби 

навчання» за 2019 

 

Проаналізувавши, які ж мобільні пристрої найчастіше використовують 

користувачі для відвідування сайте електронного наукового фахового видання 

«Інформаційні технології і засоби навчання» варто зазначити, що смартфони Apple 

та Xiaomi користуються популярністю (рис. 17). 
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Рис. 17. Діаграма перегляду користувачів (за мобільним пристроєм) сайту 

«електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби 

навчання»» за 2019р. 

 

Також варто зазначити, що з мобільного пристрою сайт електронного 

наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання» 

відвідують користувачі із таких міст як Японія, Україна, Філіппіни, США, Індонезія 

тощо. 

 

Рис. 18. Діаграма перегляду користувачів (за країною та мобільними 

пристроями) сайту «електронного наукового фахового видання «Інформаційні 

технології і засоби навчання»» за 2019р. 
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Дуже важливою є інформація про переходи користувачів, тому на неї варто 

звернути особливу увагу. Тут можна відстежити, з яких сторінок користувачі 

переходили за іншими темами сайту, а з яких ні. Це відмінний наочний посібник 

для поліпшення внутрішньої перелінковки сайту. 

Рис. 19. Діаграма перегляду користувачів (за трафіком переходу) сайту 

«електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби 

навчання»» за 2019р. 

 

Сервіс дозволяє побачити, чим цікавиться аудиторія користувачів сайту: 

технології, мистецтво, комп’ютери та ін. Звіти показують, як поводяться групи 

відвідувачів з різними інтересами. Сегменти аудиторії за інтересами поділяють 

аудиторію на декілька груп за інтересами і показують статистику по кожній із них. 

Статистика збирається на основі інформації, яку люди шукають в мережі та сайти, 

які вони відвідують. 
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На рис. 20. подано діаграму перегляду користувачів (за інтересами) сайту 

електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби 

навчання»» за 2019. рік, з якої видно, що більшість наших користувачів за 

сегментом аудиторії цікавляться освітою. 

 

Рис. 20. Діаграма перегляду користувачів (за інтересами) сайту 

«електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби 

навчання»» за 2019 р. 

 

Нижче представлено порівняльний аналіз за різноманітними показниками 

відвідування сайту «електронного наукового фахового видання «Інформаційні 

технології і засоби навчання» за 2019 р.: 

а) канали 
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б) місцеположення 
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в) пристрої 
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с)нові користувачі 

 

 

Варто зазначити, що на сайт «Електронного наукового фахового видання 

«Інформаційні технології і засоби навчання» здійснюється перехід також через 

електронні соціальні мережі. 
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Рис. 21. Діаграма перегляду користувачів (за соціальними мережами) сайту 
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«електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби 

навчання»» за 2019 р. 

 

Отже, проаналізувавши використання вебресурсу «електронного наукового 

фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання»» за 2019 рік 

доцільно зазначити, що користувачами даного ресурсу є молоді науковці, які 

проживають не тільки по всій території України, але й за кордоном, а також 

використовують різноманітні пристрої для відвідування та розміщення публікацій 

на сайті «електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і 

засоби навчання»». 
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РОЗДІЛ 4. Моніторинг використання вебресурсу «Сайт Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України» за 2019 рік 

 

Результати фундаментальних і прикладних досліджень науковців Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України щодо розв’язання 

актуальних теоретико-методологічних і науково-методичних проблем створення, 

впровадження та застосування програмних і технічних засобів навчання та 

інформаційно-комунікаційних технологій в освіті відображено на такому 

вебресурсі як Сайт Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України, який було створено у 2000 році.  

Моніторинг використання вебресурсу «Сайт Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України» за допомогою Google Analytics 

спрямований на реалізацію завдань з надання інформаційно-методичної підтримки 

при використанні служби Google Analytics з метою відстеження процесів 

відвідування і використання ресурсів, а також на підвищення ефективності 

розробки і обслуговування сайту. 

На рис. 22 представлено основні показники аудиторії користувачів 

вебресурсу «Сайт Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України» за 2019 рік, а саме: 

✓ користувачі (кількість користувачів, які нещодавно взаємодіяли з 

сайтом) – 13,77 тис. чол.; 

✓ нові користувачі (кількість користувачів, які взаємодіяли з веб-ресурсом 

вперше) – 13,50 тис. чол.; 

✓ сеанси (період часу, протягом якого користувач активно взаємодіяв з 

веб-сайтом) – 25,55 тис.; 

✓ кількість сеансів на одного користувача – 1,86; 

✓ перегляди сторінок – 52,75 тис; 

✓ сторінок за сеанс – 2,06; 

✓ середня тривалість сеансу – 00:01:43; 

✓ показник відмов (відсоток користувачів, які переглянули лише сторінку 

входу на сайт і залишили її без переходу на інші сторінки) – 66,94%. 
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Рис. 22. Графік перегляду користувачів сайту Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України за 2019 рік 

 

Звіт із моніторингом активності користувачів (рис. 23) надає інформацію про 

те, як змінюється кількість відвідувачів сайту за: 1 день, 7 днів, 14 днів і 30 днів.  

 

Рис. 23. Моніторинг (активні користувачі) перегляду сайту Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за 2019 рік 

 

На рис. 24 представлено діаграму перегляду сайту Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України за віком і статтю відвідувачів за 2019 

рік, з якої видно, що більшість цільової аудиторії – це жінки (67,3%) та користувачі 

за віком 25-44 років. Тобто, молоді науковці найчастіше не тільки переглядають 

публікації колег ,але беруть активну участь в розвитку освіти та науки. 
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Рис. 24. Діаграма перегляду (за віком та статтю)  сайту Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за 2019 рік 

 

Аналізуючи звіт користувачів за інтересам, варто зазначити, що з 10 найбільш 

популярних категорій інтересів належать відвідувачам вебресурсу та надають 
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статистику за кожною з них. Користувач може відноситись до кількох категорій 

інтересів. Статистика накопичується на основі відомостей, які користувачі шукають 

в мережі та сайтах, з урахуванням їх відвідувань. Також цей звіт може надати 

розуміння того, якого роду контент, під які інтереси робити зміни на сайті, щоб він 

був адаптований саме під користувачів і цікавив їх своїм контентом. 

 

Рис. 25. Діаграма перегляду користувачів (за інтересами) сайту Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за 2019 рік 

 

Корисними для аналізу є демографічні показники відвідування сайту 

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за 2019 рік: 
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Рис. 26. Діаграма перегляду користувачів (за мовою) сайту Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за 2019 рік 

 

 

Рис. 27. Діаграма перегляду користувачів (за містом) сайту Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за 2019 рік 
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Рис. 28. Діаграма перегляду користувачів (за країною) сайту Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за 2019 рік 

 

Отже, найбільша частина користувачів сайту Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України знаходиться в Україні, проте деяка 

частина відвідує сайт з закордону, а саме: США, Росія, Китай, Німеччина тощо.  

Варто зазначити, що сервіс Google Analytics допомагає проаналізувати, 

наскільки користувачі залучені до відвідування вебресурсу, як часто повертаються 

на сайт і що дуже важливо, – хто залишає більше заявок: нові користувачі або ті, що 

повернулися (рис. 29). Поведінка користувачів на сайті допомагає аналізувати та 

виявляти сильні й слабкі показники вебресурсу. 



51 

 

 

Рис. 29. Діаграма перегляду користувачів (за поведінкою) сайту Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за 2019 рік 

  

На рис. 30 показано час від останнього відвідування й частота. Так,  

наприклад, одноразово на вебресурсі було 25 557  сеансів, а 1356 користувачів 

повертався на сайт 51-100 разів. При цьому відвідувачі, хто зайшов на веб-ресурс 1 

раз (це зробили 13 511 осіб), переглянули сумарно 25 436 сторінок, а ті, хто 51-100 

разів побував на сайті – 3953 сторінки. 
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Рис. 30.  Діаграма перегляду користувачів (час від останнього відвідування 

й частота) сайту Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України за 2019 рік 

 

Важливою інформацією є розуміння того, як скільки часу відвідувачі 

знаходилися на сайті Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України (рис. 31).  

 

 

Рис. 31.  Діаграма перегляду користувачів (взаємодія – активність 

відвідувачів) сайту Інституту інформаційних технологій і засобів навчання 

НАПН України за 2019 рік 
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Проаналізувавши, які ж мобільні пристрої найчастіше використовують 

користувачі для відвідування сайте Інституту інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України, можна зрозуміти, які показники можна налаштувати та 

оптимізувати для покращення роботи сайту. Наприклад, оптимізувати роботу сайту 

на всіх браузерах. Звіт за браузерами відвідування сайту Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України за 2019 рік подано на рис. 32. 

 

Рис. 32.  Діаграма перегляду користувачів (за браузерами) сайту Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за 2019 рік 

 

Звіт із застосування мобільних пристроїв для відвідування сайту Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України дозволяє 

проаналізувати, скільки відвідувачів заходить на сайт за допомогою мобільного 

пристрою та якими пристроями вони користуються. Ці відомості допомагають 

адаптувати шаблон сайту для власників мобільних пристроїв, щоб їм було зручно і 

комфортно відвідувати сторінки вебресурсу. Якщо сайт не надає достатніх 

функціональних можливостей для відвідувачів через мобільні пристрої, це може 

вплинути на його конверсію.  
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На рис. 33 подано огляд пристроїв, з яких приходив трафік відвідувачів до 

сайту Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за 

2019 рік. 

 

 

Рис. 33.  Діаграма перегляду користувачів (за мобільними пристроями) 

сайту Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за 

2019 рік 

 

Інструментарій Google Analytics можна використовувати для того, щоб дати 

швидку оцінку всім діям, які відбуваються на вебресурсі. Якщо ж потрібно внести 

фактичні зміни на сайті, необхідно зробити кількісну оцінку мобільного пристрою 

та планшета. 

Сайт Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 

користувачі найчастіше відвідують з персонального компютера через браузер 

Google Chrome, а також з мобільних пристроїв.  
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Рис. 34.  Діаграма перегляду користувачів (за веб-переглядачами) сайту 

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за 2019 

рік 

 

Варто наголосити, що сервіс Google Analytics дозволяє здійснювати 

порівняння даних обраного вебресурсу з даними в тій чи іншій галузі. Такі відомості 

надають можливість правильно оцінювати конкурентоспроможність, тенденції за 

галузями, і на основі цих показників приймати рішення по налаштуванню сайту. У 

звітах можна вибрати будь-яку з приблизно 1600 категорій, потрібне місце 

розташування й обсяг трафіку для порівняння. Ці характеристики відображаються 

у звітах: Канали, Пристрої та Місця розташування. 
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а) канали 

 

б) місцеположення 
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в) пристрої 

 

 

Якщо натиснути на кнопку «Огляд», то можна побачити стандартний графік, 

де будуть представлені основні показники статистики. Даний графік можна 

налаштувати на свій розсуд. Цей звіт є спільним зведенням за джерелами трафіку 

на сайт. 

 

Рис. 35.  Діаграма перегляду користувачів (за оглядом) сайту Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за 2019 рік 
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Також, варто наголосити, що використовуючи інструменти Google Analytics 

можна оцінити користь від активності переходів на сторінку сайту Інституту із 

соціальних мережах. Доцільно виокремити такі критерії аналізування: 

Огляд. Цей звіт показує загальну статистику за ефективністю розміщення в 

соціальних мережах, особливо це стосується частки конверсій із соціальних мереж 

в загальній кількості конверсій (рис. 36) 

 

 

 

Рис. 36.  Діаграма огляду) сайту Інституту інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України за 2019 рік 
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Як видно із моніторингу, найчастіше перехід на сайт відбувається через 

електронну соціальну мережу Facebook. 

Карта поведінки. Цей звіт Google Analytics допомагає дізнатися, які сторінки 

та в якій послідовності відвідували на сайті користувачі (рис. 37). 

 

Рис. 37.  Карта поведінки користувачів сайту Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України за 2019 рік 

 

Контент сайту. Цей набір звітів Google Analytics надає повне представлення 

взаємодії користувачів з контентом сайту, а саме: 

Всі сторінки. Тут можна побачити, які сторінки веб-ресурсу є найбільш 

відвідуваними й популярними, а також які поведінкові фактори вони дають. На 

основі цього можна краще зрозуміти, чи є потреба в поліпшенні сторінки сайту.  

Аналіз відвідуваності. Це корисний звіт для сайтів, які мають вкладені 

розділи. Тут можна відстежувати ефективність розділів сайту, а не тільки окремих 

сторінок. 

Сторінки входу. Тут можна побачити статистику щодо ефективності 

сторінок, на які потрапляють користувачі, коли переходять на сайт з тих чи інших 
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джерел. Ці відомості дозволяють також визначити сторінки, що найбільш ефективні 

з погляду отримання конверсій. 

Сторінки виходу. Цей звіт Google Analytics показує, які сторінки сайту 

відвідали користувачі перед тим, як покинути його. Ці відомості (% виходу) дають 

розуміння того, до яких сторінок варто додати додаткові елементи для взаємодії, як 

поліпшити перелінковку між сторінками, чи варто робити контент інакше тощо, з 

метою затримати користувача на сайті довше. 

Отже, проаналізувавши використання вебресурсу «Сайт Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України» за 2019 рік доцільно 

зазначити, що користувачами даного ресурсу є молоді науковці, які проживають не 

тільки по всій території України, але й за кордоном, а також використовують 

різноманітні пристрої для відвідування сайту Інституту, перегляду новин та 

публікацій. 
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РОЗДІЛ 5. Моніторинг використання «Сторінки Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України в Facebook» за 2019 рік 

 

Нині, електронні соціальні мережі (далі – ЕСМ) є інструментом, за 

допомогою якого велика кількість користувачів отримують додаткові можливості у 

спілкуванні, накопиченні й передачі відомостей, використанні власного творчого 

потенціалу для вирішення освітніх, наукових, суспільно значущих проблем, 

генерації ідей та інше. 

З огляду на роботу [53], електронні соціальні мережі є порівняно новим 

явищем, яке здобуло всесвітню популярність в останні кілька років, тому в даний 

момент вони переживають не лише стадію піку популярності, але й стадію 

швидкого розвитку. Головними чинниками привабливості мереж є популярність, 

безкоштовна реєстрація, можливість обирати мову сайту, наявність чату, 

безкоштовні послуги: розміщення фото, відео, документів та ін. Також, електронні 

соціальні мережі можуть бути використані для глибшого розуміння захоплень, 

вподобань, кола спілкування, внутрішнього світу людини шляхом вивчення даних, 

розміщених на особистій сторінці [87]. 

Аналіз наукової літератури та джерел Інтернет виявив публікації щодо 

застосування електронних соціальних мереж для різних цілей: впровадження 

електронних соціальних мереж у навчально-виховний процес ВЗО та ЗНЗ; для 

неформальної освіти дорослих; для журналістики; для соціології; для психології, 

проте застосування електронних соціальних мереж для наукових досліджень та з 

метою застосування їх для підготовки аспірантів і докторантів розглянуто 

недостатньо [85].  

Розглянемо електронні соціальні мережі як засіб підтримки наукової 

діяльності. Сучасний період розвитку суспільства характеризується 

інформатизацією усіх сфер життєдіяльності: від політики й управління до освіти й 

науки. Загальна доступність й поширення ІКТ як невід’ємного елементу 

інформаційного суспільства сприяє оновленню способів роботи з даними, спрощує 

процеси отримання відомостей, обміну досвідом та взаємодії між людьми [85]. В 

умовах реформування освіти і науки України важливим є підвищення ефективності 

наукових досліджень та впровадження їх основних результатів у освітню практику. 
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Світова наукова громадськість підвищує вимоги щодо якості та продуктивності 

наукових досліджень як одноосібних так і колективних. Про це свідчить 

вимогливість до цитувань публікацій і важливість у широкому залученні 

громадськості до обговорення отриманих наукових результатів. 

Електронні соціальні мережі є одним із потужних засобів для підтримки 

комунікації мільйонів людей у мережі Інтернет, оскільки мають вже значну 

кількість зареєстрованих користувачів. 

У своєму дослідженні Івашньова С. [23] описує «соціальну мережу» як 

віртуальний майданчик, що забезпечує своїми засобами спілкування, підтримку, 

створення, розбудову, відображення та організацію соціальних контактів, у тому 

числі й обмін даними між користувачами й обов’язково передбачає попереднє 

створення облікового запису. На думку Калініна А., соціальна мережа – це веб-сайт 

або інша служба у Web, яка дозволяє користувачам створювати «публічну» або 

«напівпублічну» анкету, складати список знайомих, з якими вони мають зв’язок, і 

переглядати власний список зв’язків і списки інших користувачів. Природа і 

номенклатура зв'язків може різнитись залежно від системи [9].  

Проаналізувавши різноманітну наукову вітчизняну та зарубіжну літературу, 

у нашому дослідженні ми спираємось на  класифікацію електронних соціальних 

мереж, запропоновану С.Коноплицьким [43]: 

1. Універсальні соціальні мережі (Facebook, MySpace, VKontakte, Twitter та 

ін.). 

2. Системи миттєвого обміну повідомленнями: спілкування з іншими 

користувачами через мережу в режимі реального часу (Skype, ICQ, MSN Messenger 

та ін.). 

3. Інтернет-чати: можливість одночасно декільком користувачам 

спілкуватися в режимі реального часу. 

4. Інтернет-форуми: можливість створювати нові теми, коментувати і 

обговорювати повідомлення інших користувачів. 

5. Веб-блоги – особисті он-лайн журнали окремих користувачів. 

6. Вікі-довідники – портали, зміст яких може бути редагований відвідувачами 

(Вікіпедія). 
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7. Інтернет-хости: розміщення відеоматеріалів на безоплатній основі 

(YouTube). 

Підтримуємо думку авторів[89,82,78] що до основних характеристик 

привабливості мереж належить їх популярність, безкоштовна реєстрація, 

можливість вибору мови сайту, безкоштовні послуги, наявність чату, можливість 

прослуховування музики, перегляд фото та відео, програвання в різноманітні он-

лайн ігри тощо.  

Використання електронних соціальних мереж в сфері освіти дозволяє не лише 

об’єднуватись навколо вирішення тієї чи іншої проблемної ситуації, яка може 

виникнути в шкільному середовищі, але й надають можливість самоаналізу на 

основі залишених коментарів колег, можливість більш ефективного вирішення 

проблеми чи ситуації тощо. Наголосимо, що загальноосвітній навчальний заклад 

шляхом використання електронних соціальних мереж має можливість створювати 

соціальні групи для всіх учнів, батьків та педагогічних працівників, адміністрації, 

тим самим мати доступ до зворотного зв’язку з учнями. Електронні соціальні 

мережі також можливо використовувати для проведення олімпіад, змагань, 

позакласної роботи,  під час літніх шкіл, таборів, гуртків, роботи батьківських 

зборів тощо, як засіб для їх організації, підтримки, поширення відомостей 

[89,85,84]. 

Більшість із електронних соціальних мереж мають схожі можливості та 

властивості. Проте, нині, найбільшої популярності набирає ЕМС – Facebook –

унікальний інтернет-майданчик, інструмент швидкої та миттєвої взаємодії людей з 

різних куточків планети. Це широко розвинена платформа, з добре продуманим 

функціоналом, що дозволяє користувачам активно спілкуватися і взаємодіяти один 

з одним в будь-який час доби, в будь-якому місці, місті та країні світу. Варто 

наголосити, що у Facebook багатогранний функціонал взаємодії між людьми: 

користувачі діляться знаннями і досвідом, обмінюються новинами, фотографіями 

та відео в особистих і професійних сферах [89,85,84]. 

Незважаючи на те, що цільовою аудиторією мережі Facebook переважно 

студенти і молодь, наукові та науково-педагогічні працівники також активно 

використовують ЕСМ. Про це свідчать різноманітні групи наукового і 
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педагогічного спрямування, наприклад: «Вчитель у соціальних мережах», «ІКТ-

навчання педагогів України», «Хмарні сервіси в освіті», «Опитування по ІКТ» та 

інші. Попри це, зустрічаються сторінки, присвячені науковим інтересам: 

«Аспіранти UA», «Молоді науковці для молодих науковців», «Неформальне 

спілкування на наукову тематику», «Освіта і наука», «Інститут інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України» тощо. Отже, користувач має 

можливість використати мережу Facebook для налагодження комунікації, для 

самовираження, саморозвитку, отримання нових відомостей, набуття знань тощо 

[89,85,84]. 

Наукові та науково-педагогічні працівники можуть використовувати ЕСМ 

Facebook як: 

-особисту сторінку для комунікації між колегами та аспірантами; 

-розроблення та просування іміджу наукової установи; 

-групу для обговорення наукового дослідження. 

Розглянемо більш детально можливості використання ЕСМ Facebook. 

Наукові та науково-педагогічні працівники можуть створити в ЕСМ Facebook 

особисту сторінку, наповнивши її відомостями про себе, своє місце навчання або 

роботи. В особистих повідомленням працівник має можливість здійснювати 

комунікацію з колегами, обговорювати важливі питання та теми. Також на головній 

сторінці можна ділитись важливими новинами в сфері науки та освіти, розміщувати 

та запрошувати на заходи, які проводить наукова установа, висвітлювати власну 

участь у різноманітних заходах, а також долучати до груп за відповідною 

тематикою. Так, наприклад, людина, яка навчається в аспірантурі може долучитись 

до таких груп як «Аспіранти.ua», «Захист дисертації» тощо. Якщо розглядати 

використання ЕСМ Facebook для популяризації навчального закладу або наукової 

установи, то краще створити сторінку закладу, наповнивши її відомостями про 

заклад: дата створення, напрями роботи, адреса та години прийому. Така сторінка у 

Facebookнаправлена на популяризацію установи та закріплення іміджу. Ви можете 

розміщувати новини про заклад, заходи, в яких беруть участь співробітники або які 

будуть проведені, розміщувати фото та відеоматеріал [79].  
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Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН представлено у 

електронній соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/iitznnapn). 

Моніторинг використання сторінки Інституту інформаційних технологій в 

електронній соціальній мережі Facebook здійснюється за такими показниками: 

огляд відвідувачів, демографія відвідувачів, поведінка відвідувачів, публікації та 

активність відвідувачів. Це дає змогу збирати, переглядати і аналізувати дані про 

відвідуваність сторінки, довідатися, яка середня кількість переглядів сторінок, зміст 

яких матеріалів дозволяє домогтися найбільшого числа відвідувань, яка інформація 

залучає найбільше число відвідувачів на сторінку Інститути, кількість переходів з 

сторінки на сайт Інституту та багато іншого. 

Сторінка Інституту інформаційних технологій в електронній соціальній 

мережі Facebook була створена в 2015 році.  

Згідно монітоингу за 2019 рік, варто зазначити ,що загальна кількість читачів 

становила 616 осіб. Всього на сторінці розміщено 571 різноманітних публікацій: 

новин про діяльність науковців відділів Інституту, участь в масових заходах та 

науково-практичних конференціях, відомості про орагенізацію та проведення 

Вчених рад, захистів дисертацій, навчальних семінарів, конференцій та інших 

заходів, привітання колег із різноманітними святами тощо. 

Найчастіше сторінку Інституту інформаційних технологій в електронній 

соціальній мережі Facebook переглядають з мобільних пристрої. 

 

Рис. 37. Діаграма перегляду користувачів (за мобільним пристроєм та веб-

браузером) сторінки Інституту інформаційних технологій і засобів навчання 

НАПН України в Facebook за 2019р. 
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Щодо гендерних та вікових показників відвідувачів сторінки, варто 

наголосити, що найчастіше сторінку переглядають жінки (71%), віком 35-44 роки 

(26%) 

 

Рис. 38. Діаграма перегляду користувачів (за віком та статтю) сторінки 

Інституту у Facebook за 2019р. 

 

За демографічним розміщенням користувачів, найчастіше сторінку 

переглядають мешканці України, а саме міст Києва, Житомира, Одеси, Львова, 

Харкова та інших. А також відвідувачі із Німеччини, Ізраїля, Індії, Франції та інших 

країн  

 

Рис. 39. Діаграма перегляду користувачів (за країнами та мовою) сторінки 

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України в 

Facebook за 2019р. 
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Для нашого моніторингу, важливим був показник часових переглядів 

публікацій та відвідувань сторінки Інституту інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України в Facebook. Адже, за його допомогою можна визначити в 

які дні та в який проміжок часу доцільно публікувати пости. 

Із рис. 40 видно, що сторінку сторінку Інституту інформаційних технологій ы 

засобів навчання НАПН України в електронній соціальній мережі Facebook 

переглядають щоденно, а також найчастіше з 08.00 до 13.00. Тобто в першій 

половині дня, користувачі найактивніше заходять на сторінку Інституту.  

 

Рис. 40. Діаграма перегляду користувачів (за часом та днями тижня) 

сторінки Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 

в Facebook за 2019р. 

 

Отже, популярність сторінки Інституту інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН в електронній соціальній мережі Facebook набирає широких 

обертів. Користувачі не тільки відвідують сторінку та переглядають її, але й 

підписуються для подальшого відстеження новин, коментують публікації та фото.  
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ВИСНОВКИ 

 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології надають нові можливості 

для широкого розповсюдження наукових інформаційних ресурсів та 

використання всіх актуальних досягнень і розробок незалежно від країни та 

континенту. Науково-дослідні інститути, ВНЗ та університети в усьому світі 

активно створюють та використовують сховища та архіви своєї наукової 

продукції у власних електронних бібліотеках, а також здійснюють публікації 

власних доробок на різноманітних вебресурсах. 

У виданні описано основні вебресурси Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України, а саме їх моніторинг за 2019 рік: 

-Електронна бібліотека НАПН України, де розміщено  наукові матеріали 

(статті, доповіді на наукових конференціях, презентації доповідей, монографії, 

дисертації, посібники, методичні видання за напрямом діяльності наукових 

установ і навчальних закладів), які згруповані за видами продукції, профілями 

наукових установ, науковою темою, роком видання та автором публікації.  

- Електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби 

навчання», яке висвітлює науково-практичні питання побудови і використання 

комп’ютерно орієнтованого освітнього середовища; ІКТ навчального, наукового 

та управлінського призначення; новітніх ІКТ- засобів освітньої діяльності. 

- Сайт Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України, де розміщені відомості про діяльність Інституту та його відділів. 

- Сторінка Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України в Facebook. 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України бере 

активну участь в розробці та впровадженні вищезазначених вебресурсів. 

Відзначимо, що застосування вебресурсів Інституту спрямовано для розвитку 

ІК-компетентності наукових і науково-педагогічних працівників установ НАПН 

України, здатних розв’язувати інноваційні завдання з упровадження, управління 

і роботи з електронними ресурсами. 
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Мережа електронних бібліотек значно підвищить якість наукових 

досліджень, оскільки забезпечать вільний доступ науковців до інформаційних 

ресурсів не тільки своєї установи, але й до ресурсів інших електронних бібліотек 

НАПН та інших наукових установ.  

Електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби 

навчання» створено з метою надання можливостей науково-педагогічній 

спільноті щодо висвітлення результатів сучасних наукових досліджень та 

досвіду кращих освітянських практик у відкритому електронному Інтернет-

просторі; створення умов для публіцистичного обговорення та апробації 

теоретичних і практичних науково-методичних розвідок та організації, перебігу 

та результатів педагогічних експериментів.  

Сайт Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України, дозволяє здійснювати не тільки популяризацію наукової установи, але 

й описувати новини, здійснювати анонс подій, які організовує Інститут тощо. 

Інститут є провідною в системі освіти України науковою установою, діяльність 

якої спрямована на проведення фундаментальних і прикладних досліджень щодо 

розв’язання актуальних теоретико-методологічних і науково-методичних 

проблем створення, впровадження та застосування програмних і технічних 

засобів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. 

Діяльність Інституту зумовлена необхідністю реалізації нових завдань, що 

стоять перед освітою України і вимагають формування якісно нового 

навчального середовища, яке б відповідало сучасним освітнім потребам людини, 

стану і перспективним тенденціям науково-технологічного та соціально-

культурного розвитку суспільства, новітнім досягненням психолого-

педагогічної науки та освітньої практики в Україні та світі.  

Сторінка Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України в електронній соціальній мережі Facebook дозволяє здійснювати 

популяризацію наукової установи, а також розміщувати публікації, запрошувати 

на заходи та конференції, висвітлювати результати досліджень тощо.  
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