
Шановні студенти, визначьтеся, будь ласка, з відповіддю на низку питань, 

котрі стосуються можливості та якості доступу до міжнародних інформаційних 

ресурсів та баз даних, зокрема до Web of Sciences та SCOPUS 

 

1. До яких інформаційних джерел та/або ресурсів ви звертаєтеся 

найчастіше, зокрема виконуючи ті чи інші навчальні завдання? 

1.1. Підручники, навчальні посібники 

1.2. Англомовна (іншомовна) наукова література та періодичні видання 

1.3. Україномовні та російськомовні наукові та науково-популярні періодичні 

та аналітичні видання 

1.4. Україномовні та російськомовні інтернет-сайти, зокрема Вікіпедія абощо 

1.5. Англомовні (іншомовні) інтернет-сайти, зокрема Wikipedia 

1.6. Англомовні (іншомовні) бази наукових публікацій, зокрема Web of 

Sciences та SCOPUS 

1.7. Інше (вкажіть, що саме) ___________________________________________ 

 

2. Чи володієте ви іноземною, зокрема англійською мовою у достатній 

мірі, аби звертатися до іноземних, зокрема англомовних інформаційних 

джерел та/або ресурсів? 

2.1. Так, на високому рівні (практично на рівні носія мови) 

2.2. Так, на достатньому рівні, аби відносно легко черпати необхідну 

інформацію 

2.3. Так, на рівні, що дозволяє сформувати загальне враження про предмет 

цікавості 

2.4. Так, на рівні, котрий дозволяє здійснити пошук бажаної інформації, аби 

потім скористатися допомогою технічного перекладача 

2.5. Фактично не володію іноземною мовою 

 

3. Чи є у вас потреба звертатися до іноземних, зокрема англомовних 

інформаційних джерел та/або ресурсів? 

3.1. Так, є системна потреба 

3.2. Так, є потреба звертатися час від часу 

3.3. Хіба випадково пошукова система відправить до іншомовного джерела 

3.4. Потреба є, але немає можливості з огляду на те, що не володію у достатній 

мірі мовою 

3.5. Потреба відсутня (перейдіть до питання 5) 

 

4. Чим насамперед викликана потреба звертатися до іноземних, зокрема 

англомовних інформаційних джерел та/або ресурсів? 

4.1. Бажанням бути поінформованим з первинних джерел 

4.2. Робочою необхідністю (інформацію використовую у своїй трудовій або 

іншої форми прибутковій діяльності) 

4.3. Цікавістю до тих чи інших подій і міркувань з їх приводу 

4.4. Бажанням якісно підготуватися до семінарських та інших практичних 

занять 

4.5. Бажанням якісно виконати наукову роботу, певне дослідження абощо 

4.6. Інше (вкажіть, що саме) ___________________________________________ 



 

5. Чи поінформовані ви про можливість безкоштовного доступу до 

інформаційних баз Web of Sciences та SCOPUS з ІР-адрес університету? 

5.1. Так, добре поінформований 

5.2. Так, поверхово поінформований 

5.3. Ні, непоінформований  

 

6. Чи користуєтеся ви інформаційними базами Web of Sciences та SCOPUS 

з ІР-адрес університету та як часто? 

6.1. Так, системно користуюся можливістю відвідувати інформаційні бази 

Web of Sciences та SCOPUS 

6.2. Так, час від часу користуюся можливістю відвідувати інформаційні бази 

Web of Sciences та SCOPUS 

6.3. Ні, не користуюся, але маю намір 

6.4. Ні, не користуюся, бо не маю змоги 

6.5. Ні, не користуюся, бо не бачу змісту (перейдіть до питання 9) 

 

7. З якою метою ви найчастіше користуєтеся або б хотіли користуватися 

інформаційними базами Web of Sciences та SCOPUS? 

7.1. Бути поінформованим з приводу цікавих наукових проблем з 

безпосередніх джерел 

7.2. Аби підтримувати високий рівень ерудиції 

7.3. Аби якісно виконувати наукові розвідки та виконання практичних 

завдань 

7.4. Інше (вкажіть, що саме) ___________________________________________ 

 

8. Вкажіть як давно ви користуєтеся інформаційними базами Web of 

Sciences та SCOPUS? 

8.1. Не користуюся 

8.2. Менше 1 року 

8.3. 1-2 роки 

8.4. Більше 2 років 

 

9. Вкажіть ваш рік навчання 

9.1. 1 курс 

9.2. 2 курс 

9.3. 3 курс 

9.4. 4 курс 

 


