
   

  Причина появи соціальних спільнот, така ж, як і всього Інтернету, а ще раніше - 

телебачення, радіо, телеграфу - це потреба в інформації, можливість виробляти, 

передавати і споживати інформацію в прискореному режимі. 

     Існуючі соціальні мережі безперервно доповнюються і розширюються. Прикладом 

їхнього використання є поява різноманітних наукових соціальних мереж, які служать 

як для загального обміну інформації, так і об’єднують науковців та студентів з 

окремих галузей науки. 

     Нині існує не один десяток таких спільнот. Визначившись зі сферою наукових 

зацікавлень, можна підібрати два ресурси - міжнародний і національний. 

 

Academia.edu 

https://www.academia.edu/      

 

    Створена у 2008 році позиціонується як 

універсальна мережа для представників усіх сфер 

науки. У ній зареєстровані майже 16 мільйонів 

користувачів, які завантажили 43 мільйони наукових 

робіт. У ній можна викладати власні тексти - вже 

опублікованих робіт або ті,  що тільки готуються до публікації (working paper), а 

також завантажувати роботи інших авторів. Вона має  просту і дуже зручну систему 

пошуку публікацій (за ключовими словами або по групі загальних інтересів).  

 

Social Science Research Network 

https://www.ssrn.com/en/ 

 

Це  англомовний ресурс, який являє собою 

збірник цілого ряду мереж, присвячених 

дослідженням в галузі соціальних і гуманітарних 

наук (право, економіка, політика, філософія, 

література, менеджмент, маркетинг, риторика, 

комунікації, фінанси, медицина та інші).  

  Завдання, яке ставить перед собою сайт, - 

допомогти користувачам знайти однодумців і отримати доступ до інформації, що 

їх цікавить. Основний плюс цієї мережі - електронна бібліотека, база даних  

різноманітних статей, монографій та інших наукових публікацій користувачів 

сайту. Більшість матеріалів знаходиться у вільному доступі, з ними можна 

знайомитися, навіть не реєструючись на сайті. Система інформує, що в бібліотеці 

       Соціальні наукові мережі   

для студентів 
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можна подивитися порядку 450 тисяч авторефератів та близько 365 тисяч готових 

наукових робіт. 

Користувач може зв'язатися з будь-яким автором, а також послатися на нього в 

своїй власній роботі. Пошук зручний - можна шукати за назвою статті або 

ключовими словами, які використані тільки в назві або також і в описі. Можна 

шукати по автору і обмежувати межі пошуку роком завантаження. Існує своєрідний 

чат - закладки Top authors і Top Papers знайомлять з найбільш популярними 

зразками. 

 

 ResearchGate   

  https://www.researchgate.net/ 

 

 Соціальна мережа зорієнтована здебільшого на 

представників природничих і точних наук. 

Заснована у 2008 році фізиками та фахівцями з 

комп’ютерних наук, вона налічує більше 5 мільйонів 

учасників. Крім згадуваних вище можливостей, тут 

існує дошка питань і відповідей. 

     ResearchGate дає змогу реєструватися лише за наявності електронної скриньки на 

домені університету (.edu). Для європейських студентів, кожен із яких з першого 

курсу має поштову адресу типу ford@oxford.edu, це не проблема, а наші 

співвітчизники можуть вирішити це питання, написавши лист адміністраторам сайту, 

які відповідають вже на другий день та активують акаунт зі скринькою на звичайному 

Gmail. 

 

Computer Science Student Network 

http://www.cs2n.org/ 

Проект Університету Карнегі-Меллон і Агентства 

з перспективних оборонних науково-дослідних 

розробок США (DARPA), який ставить своїм 

завданням збільшити число студентів, що 

займаються комп'ютерними технологіями, 

інженерією і вищою математикою. У цілому ідея полягає в обміні знаннями між 

користувачами на добровільній основі. Ресурс пропонує  курси і окремі заняття з 

різних дисциплін, які можна знайти в розділі Activities. Більшість з них - 

безкоштовні, і анонси доступні для незареєстрованих користувачів. Взяти участь 

можуть будь-які користувачі, що зайшли в систему. 

Для студентів існує система позначок (аналог оцінок), введена для заохочення 

роботи. Є також цілий ряд конкурсів, які мають за мету підняти дух азарту. Також 

в зоні доступу невеликий архів публікацій (в основному автореферати) за темами, 

які на даний момент активно вивчаються. А крім того, на сайті створюються групи 

за інтересами для зручності структурування аудиторії.  

https://www.researchgate.net/
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 На сайті можна публікувати свої статті, роботи та інше. На сьогодні сайт все ще 

допрацьовується, тому в ньому відбуваються деякі зміни, проте він в робочому 

стані і користуватися ним можна. 

 

Scientific Social Community  

https://www.science-community.org/  
 

Користувачі цього сервісу - переважно молоді 

люди, як студенти, так і науковці. Серед 

різноманітних сервісів, пропонованих сайтом, 

виділяється докладний і постійно оновлюваний 

розділ грантів, а також не менше повний список 

наукових конференцій із зазначенням всіх 

подробиць, зокрема, дат дедлайнів. Розділи 

охоплюють різні країни, а пошук можна здійснювати за територіальною ознакою, 

за тематикою або форматом. Можна також додавати власні конференції. Є також 

список наукових вакансій. Щоб не витрачати час і не пропустити нічого нового, 

можна підписатися на дайджест грантів, конференцій та вакансій. 

Соціальна складова включає обмін коментарями (досить активний) і створення 

профайлу, який дозволяє брати участь в обговореннях. Ще можна читати статті та 

інтерв'ю вчених. Сайт працює російською, українською та англійською мовами. 

Крім звичайних розділів, на ньому є також посилання на український ресурс «Біржа 

інновацій», який пропонує допомогу в розробці інноваційних технологій для 

бізнесу та стартапів. 

 

Ukrainian Scientists Worldwide 

 http://usw.com.ua/ 

Українські науковці у світі – мережа для 

українських науковців та всіх,  хто цікавиться 

наукою в Україні.   

 Ідея створення цієї соціальної мережі виникла 

в середовищі українських аспірантів у  Німеччині з метою налагодження співпраці 

з іншими науковцями як в Україні, так і за її межами. Мережа об'єднує науковців 

різних галузей науки. Кожен із зареєстрованих учасників має можливість вступити 

до вже існуючої наукової групи, або створити свою власну. Іншими перевагами 

мережі є можливість обговорення нагальних наукових питань і висвітлення 

останніх новин у науці. Учасники мають змогу знайти інших науковців для 

співпраці, ділитися думками на форумі з дискусійних тем, створювати блогові 

записи і розміщувати інформацію про конференції і наукові зустрічі.  

 Мовами спілкування є англійська, українська та російська. Мережа почала свою 

роботу 6 червня 2008 року. І хоча проект розраховано на вчених, приєднатися до 

нього можуть всі, хто цікавиться наукою в Україні. 
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