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Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації
УДК 378.011.3-051:377] :004.65
Світлана Іщенко
(Київ, Україна)
ВИКОРИСТАННЯ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Стаття присвячена актуальним проблемам використання наукометричних баз даних у
системі підготовки майбутніх педагогів професійної освіти. Наводяться приклади
найпопулярніших мобільних версій пошукових наукометричних систем. Пропонуються
засоби у розв ’язанні найрізноманітніших інформаційних завдань, пов ’язаних з освітньою та
професійною діяльністю майбутніх педагогів професійної освіти.
Ключові слова: наукометричні бази даних,педагоги професійної освіти, мобільні
технології, інформаційні ресурси, компетентності.
The article is devoted to the actual problems o f the use o f science-computer databases in the
system o f training future educators o f vocational education. Examples o f the most popular mobile
versions o f searchable science-computer systems are given. The means for solving various
information problems related to the educational and professional activities o f future educators o f
vocational education are offered.
Key words: science databases, teachers o f professional education, mobile technologies,
information resources, competencies.
Розвиток сучасних тенденцій застосування мобільного доступу до наукометричних
систем задовольняє прагнення майбутніх педагогів професійної освіти до створення умов
для формування у них техніко-технологічних компетентностей. Зараз можна спостерігати
стрімкий розвиток мобільних технологій, а тенденцією життя людини стає можливість
навчатися в інформаційному суспільстві.
В процесі професійної підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання та
викладачів спеціальних дисциплін чільне місце відводиться залученню їх до науководослідницької роботи. Тому актуальним стає використання мобільних додатків та мобільних
версій інформаційно-комп’ютерних технологій, а також виникає проблема мобільного
доступу до наукометричних систем, як web-орієнтованих ресурсів і сервісів, що є засобами
оприлюднення та розповсюдження результатів наукових та науково-педагогічних
досліджень. Передумовами використання наукометричних баз даних такими фахівцями є:
- відкритий доступ наукометричних систем;
- якість наукових матеріалів;
-різноманітність контенту, що передбачає різні можливості його використання в
науково-дослідницькій діяльності;
- моніторинг результатів наукових досліджень з актуальної тематики;
- можливість розповсюдження та оприлюднення власних результатів;
- комунікація науковців з усього світу.
Тут доцільне використання наукометричних баз, що функціонують у відкритому доступі.
Нині є багато відкритих наукометричних систем, але далеко не всі з них мають мобільні
версії. Найпопулярнішими серед таких є мобільні версії пошукової наукометричної системи
Google Scholar (GS), наукометричної системи, що є також і соціальною мережею Academia.edu та бібліографічної наукометричної системи Mendeley. Сучасні мобільні
браузери дозволяють переглядати і звичайні, неадаптовані сайти на екрані мобільного
пристрою, проте розробники мобільної версії GS передбачили недоліки такого перегляду, на
мобільних пристроях, що функціонують на системах Android, Windows, IOS. Мобільна версія
системи автоматично налаштована під використання цими мобільними пристроями. До уваги
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слід взяти і універсальні пошукові мобільні додатки для Android - ScholarDroid та Academic,
що здійснюють пошук наукових публікацій на базі GS. [3]
Найпопулярнішими серед них є мобільні версії наукометричної системи, що є також і
соціальною мережею - Academia.edu, бібліографічної системи Mendeley, пошукової
наукометричної системи Google Scholar. Також велику закікавленість набувають
універсальні пошукові наукометричні мобільні додатки для Android - Scholar Droid та
Academic, що здійснюють пошук наукових публікацій на базі наукометричної системи
Google Scholar.[l]
Важливими засобами у розв’язанні найрізноманітніших інформаційних завдань,
пов’язаних з освітньою та професійною діяльністю є бібліотечні ресурси. Якісно нові
можливості реалізації завдань бібліотек із забезпечення широкого доступу користувачів до
своїх інформаційних ресурсів формуються в умовах інтенсивного розвитку мережевих
інформаційних ресурсів і технологій [2]. Сучасні бібліотечні веб-сайти, які представляють
бібліотеку в єдиному інформаційному просторі широко застосовують новітні комунікаційні
технології, що дають змогу читачам миттєво отримати будь-яку інформацію. Допомагають
користувачам зорієнтуватися в мережі, пропонують посилання на корисні ресурси.
Отже, впровадження наукометричних баз даних, є необхідним у підготовці педагогів
професійного навчання, використання можливостей мобільного доступу до наукометричних
систем у навчанні майбутніх фахівців дає можливість створювати умови для формування і
розвитку майбутніх фахівців.
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