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Секція 6. Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом

Лупаренко Лілія Анатоліївна,
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, Київ

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ OPEN JOURNAL SYSTEMS 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХОВИХ 
ВИДАННЬ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Нині в Україні розпочинається активний перехід до світових 
стандартів проведення наукових досліджень. Українська педагогічна 
галузь науки недостатньо репрезентована в світовій науковій площині. 
Ці тенденції стимулюють вітчизняних науковців до переходу від 
кількісного до якісного підходу у своїй професійній діяльності, а 
вітчизняні наукові установи, на базі яких підтримуються наукові 
фахові видання, переглядати стандарти редакційно-видавничого
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процесу, з метою збільшення читацької аудиторії та поширення 
матеріалів в світовому масштабі.

Новітньою прогресивною технологією підтримки електронних 
фахових видань та організації наукового інформаційного обміну є 
видавнича платформа Open Journal Systems (OJS) -  вільнопоширюване 
ПЗ, що забезпечує організацію, автоматизацію та управління повним 
циклом редакційного процесу від завантаження рукопису на сайт, 
рецензування, літературного редагу вання до його публікації, 
архівування, поширення та індексації [1].

У роботі розглянуто переваги використання OJS для організації 
та проведення науково-дослідної роботи вітчизняних установ. 
Актуал ьність обраної теми обумовлена необхідністю 
інтенсифікувати процес науково-дослідної роботи вітчизняних 
у станов та підвищити його результативність.

Використання OJS для підтримки процесу наукового 
інформаційного обміну надає низку переваг всім суб’єктам даного 
процес , а саме:

1. авторам:
-  широке розповсюдження наукових робіт, їх індексація та 

цитування;
-  підвищення власного рейтингу в світовому науковому 

просторі;
2. читачам:

-  миттєвий безкоштовний доступ до публікацій, даних, 
відомостей;

-  можливість пошуку та завантаження необхідного 
матеріалу в електронному вигляді, зручному для 
подальшої обробки, копіювання та ін.;

3. видавцям:
-  оперативність підготовки і пришвидшення термінів 

публікації статті;
-  автоматизація процесів рецензування, редагування, 

управління та підтримки користувачів;
-  можливість здійснювати редакційно-видавничі завдання 

дистанційно.
4. науко вим устано вам:
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-  активне впровадження новітніх технологія в робочий 
процес;

-  інтенсифікація та підвищення ефективності наукової 
діяльності співробітників;

-  підвищення конкурентоспроможності та престижності 
установи;

Для впровадження технології OJS в наукових установах та 
освітніх закладах і подальшої активної інформатизації освіти, 
необхідно вирішити проблему підготовки користувачів і технічної 
команди журналу до роботи з відкритою журнальної системою.

Г оловні напрямки роботи в цьому напрямку:
-  розробка методики застосування технології OJS у науково- 

дослідній роботі та експериментальна перевірка її ефективності;
-  розробка методичних рекомендацій та програми курсу з 

навчання наукових працівників основам роботи в OJS, шляхом 
проведення консультацій, семінарів, тренінгів.
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Насичення ВНЗ сучасними ІКТ як сукупностями засобів 
навчання сприяє інтеграції освіти та науки, розвитку комп’ютерно- 
орієнтованих методичних систем навчання, побудові навчання на 
основі професійної та технологічної мобільності. При цьому, 
широкомасштабна інформатизація освіти допомагає розв’язати низку 
питань педагогіки, а саме: розвиток у студентів мотивації навчальної 
діяльності; збільшення питомої ваги самостійності з елементами 
дослід ницької роботи, надання результатам цієї діяльності практичної
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