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Сучасні інформаційні системи та сервіси 

 
У межах курсу глибинно вивчаються сучасні інформаційні системи та сервіси (ІСС), а також 

методологія доступу до них і прийоми роботи. Зокрема, акцентується увага на безпосередній роботі з 
ІСС – можливості отримання інформації та даних, її подальша верифікація, застосування під час 
написання наукових статей та дисертації. Крім того, ІСС вивчаються з комунікаційного кута зору як 
канал налагодження діалогу між науковцем та експертами, організаторами заходів, редакціями 
наукової періодики. 

Мета вивчення курсу: зрозуміти систему ІСС та навчитися застосовувати ІСС під час 
підготовки текстів статей, дисертації, пошуку конференцій, перевірки автентичності джерел, 
налагодження діалогу з видавцями національних та міжнародних фахових видань. 

Структура курсу. Курс складається з двох модулів. Перший передбачає набуття науковцями 
теоретичних знань щодо ІСС, другий – застосування теоретичних знань під час безпосередньої 
роботи з ІСС. Тому, у першому змістовому модулі (25 % навчального часу) розглядається 
історіографія трансформацій інформаційних систем і сервісів з виділенням інтернет-компонентів. 
Визначаються і класифікуються сервіси, які доцільно використовувати при проведенні наукових 
вивчень і досліджень. У другому змістовому модулю (75 % навчального часу) детальна увага 
приділяється шляхам застосування ІСС при первинному зборі інформації; розглядаються прийми 
верифікації інформації та даних, отриманих із сучасних інформаційних систем та сервісів. Не менш 
цінним у науковій діяльності є налагодження діалогу з експертами, а також редакціями наукової 
періодики завдяки спеціальним інформаційним сервісам. Одним з основних завдань курсу є розвиток 
скептичного аналітичного мислення науковців щодо інформації, отриманої через соціальні мережі, 
інтернет-медії без належного посилання, посилання на коментарі відомих у галузі людей на Твітері та 
інше. 

Вивчення курсу передбачає систематизацію знань про: 
1) наявні ІСС; 
2) теоретичні обґрунтування та класифікації ІСС; 
3) області застосування і реалізації ІСС; 
4) ймовірність отримання недостовірної інформації та методології перевірки даних; 
5) шляхи застосування ІСС для роботи під час написання дисертаційної роботи. 

Опанування практичними аспектами курсу передбачає оптимізацію вмінь щодо: 
1) верифікації інформації, отриманої через ІСС; 
2) застосування ІСС для проведення наукових експериментів; 
3) критичне оцінювання коментарів, висловлювань, даних, поширених через ІСС щодо їхньої 

автентичності та достовірності; 
4) налагодження діалогу з редакціями та організаційними комітетами щодо участі у конференціях, 

можливості публікації статей та авторських матеріалів у національних та міжнародних виданнях. 
З’ясування відповідності конференцій та наукових видань фахових вимогам та визначення 
доцільності участі у таких проектах. 
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