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В умовах сучасного динамічного розвитку 
суспільства і ускладнення його технічної та соціальної 
інфраструктури найважливішим стратегічним ресурсом 
стає інформація. Відомо, що основним джерелом її 
здобуття студентом у процесі навчання у ВНЗ здавна була 
книга (підручник, навчальний посібник, монографія, 
словник, довідник, збірник наукових праць, наукова стаття 
тощо). Розвиток Інтернет-технологій відкрив нові 
можливості для освіти та самоосвіти студентів. Експерти 
Інституту Горшеніна дослідили, що 80,4% українського 
студентства щодня заходить у світову мережу [1]. 
Найчастіше вони шукають у Всесвітній павутині 
інформацію, потрібну для навчання або роботи. 
Електронні джерела поступово витісняють традиційні 
паперові видання. І це цілком закономірно, оскільки пошук 
даних у мережі зручний, простий і забирає значно менше 
часу, ніж похід в бібліотеку, читання архівів газет або 
навіть перегляд програм телебачення. 

Використовувати навчальну інформацію розміщену 
в мережі Інтернет доречно в усіх формах навчальної 
діяльності: лекціях, семінарських, практичних, 
індивідуальних і під час самостійної роботи. На заняттях 
студенти можуть відвідувати віртуальні бібліотеки, 
працювати з електронними підручниками та посібниками з 



метою удосконалення знань в тій чи іншій галузі або 
здобувати нову інформацію, використовувати тестові 
програми для перевірки засвоєння вивченого матеріалу.  

Без сумніву, однією з переваг Інтернету є 
корисність. Для більшості студентів Інтернет – це в першу 
чергу мобільний, швидкий, легкий та майже безкоштовний 
спосіб здобуття інформації. Проте з розширенням 
глобальної комп’ютерної мережі, кількості доступної 
інформації й послуг Інтернету з’явились проблеми 
надлишку, достовірності та захисту інформації. Вміння 
шукати необхідні дані, організовувати, обробляти, 
аналізувати і оцінювати їх, а також продукувати і 
розповсюджувати інформацію відповідно до своїх цілей є 
необхідним для сучасної людини. Такі навики мають 
допомогти сьогоднішнім студентам успішно продовжувати 
освіту протягом всього життя, а також реалізувати себе в 
інформаційному суспільстві. 

Зважаючи, що на сьогодні розміщення інформації в 
мережі Інтернет є найбільш доступним способом 
розповсюдження інформації, особливу увагу необхідно 
приділити розумінню поняття “достовірності інформації”. 
Практично кожен може зчитувати інформацію з мережі, 
але практично кожен може і розмістити туди все, що 
завгодно. В цьому велика превага такого ресурсу, але в 
ньому криються і великі перестороги щодо необмеженого 
нерозбірливого його використання. З одного боку, 
можливість вільного висловлювання в мережі Інтернет 
користувачам гарантовано Конституцією України [2], а 
саме ст. 34 гарантує право на свободу думки і слова, вільне 
вираження своїх поглядів і переконань. Встановлюється, 
що кожен має право вільно збирати, зберігати, 
використовувати і поширювати інформацію усно, 
письмово або у інший спосіб – на свій вибір. Однак така 
інформація повинна поширюватися із дотриманням 



законодавчих норм про її достовірність. З другого боку, на 
практиці не складно створити web-сайт і розмістити на 
ньому неправдиву інформацію. Реального 
розповсюджувача неправдивої інформації далеко не 
завжди можна знайти. Коди доступу до сайту можуть мати 
не лише ті особи, які постійно обслуговують сайт. 
Потенційна безкарність додає рішучості. Навіть на досить 
солідному сайті інформація може виявитися 
недостовірною. Не виключена є також помилка в тексті 
при копіюванні інформації з одного сайту на інший або 
при перекладі. 
 Виходячи з сучасності джерела інформації студенти 
часто помилково вважають, що інформація, розміщена на 
сторінках Інтернету є цінною, правдивою. Зазвичай вони 
занадто довіряють Інтернету, у них не виникає навіть 
сумніву щодо достовірності інформації і чесності авторів. 
82% студентської молоді вважає правдивою близько 
половини Інтернет-інформації, 16% довіряє більш ніж 
половині Інтернет-інформації і 2% не вірить більш ніж 
половині інформації з Інтернету [3]. 

Попередній досвід студентів, які здебільшого в 
школі користувалися надійними друкованими джерелами 
інформації (підручниками, посібниками), дозволяє їм 
переносити ці якості і на всі інші джерела. Як правило, 
студенти і не підозрюють про необхідність використання 
спеціальних методів, прийомів і стратегій у роботі з 
Інтернет-ресурсами.  

Складність оцінювання придатності сайтів для 
навчання полягає насамперед в тому, що не існує одного 
конкретного критерію (ознаки чи  фіксованої сукупності 
ознак), за яким можна було б оцінити сайт, як достовірний, 
корисний для використання в навчальному процесі або для 
проведення наукового дослідження. На жаль, не існує 
єдиної методики визначення надійності джерела, не існує 



„детектора брехні”. Сучасні педагоги вважають, що більш 
надійним захистом для студентів буде виховання у них 
свого власного „фільтру”, тобто розвиток у них навичок 
оцінювання різних джерел інформації і вмінь розпізнавати 
намагання маніпулювати їхньою свідомістю, часом та 
гаманцями. 

Для оцінки достовірності та надійності інформації 
Інтернет-ресурсів беруться до уваги такі параметри web-
сторінок:  

 Навігація та зручність використання. Сайт має бути 
структурований так, щоб на ньому було легко 
знаходити потрібне (карта сайту, меню і 
гіперпосилання як всередині сайту так і на інші 
ресурси). Він має бути придатним для широкого 
кола користувачів за мовою і способом викладення 
інформації. 

 Авторство. На сайті мають бути відомості як про 
власників, тих, хто створив і розмістив сайт в 
Інтернеті, так і про авторів статей, розміщених на 
ньому. На сайті мають бути такі відомості, як повне 
ім’я автора, чим він займається, його досягнення в 
даній галузі, чи має він право та достатню 
кваліфікацію, щоб фахово писати на цю тему, а 
також, інформація про те, як при потребі можна 
зв’язатися з автором, щоб поставити йому 
запитання, які виникли під час прочитання статті. 
Не зайвим буде познайомитися з іншими його 
публікаціями, коментарями та відгуками читачів. 
Крім того, в мережі Інтернет можуть бути його 
блоги, сторінки соціальної мережі та інші відомості, 
які допоможуть скласти думку про компетентність 
автора. Якщо автор не зазначений, слід поставитись 
до тексту максимально скептично. Застосувавши 



easywhois.com, можна подивитись, хто володіє 
сайтом і чи взагалі зазначений там його власник. 

 Рейтинг та авторитет сайту. Найбільш простий і 
дієвий спосіб переконатися у правдивості 
інформації, це познайомитися з репутацією сайту, 
на якому вона розміщена. Довідатися про його 
популярність можна з допомогою спеціальних 
рейтингових систем, наприклад через топ 
“Рамблера” і “Яндекса”. Знаком якості є наявність у 
ресурса свідоцтва про реєстрацію ЗМІ. Он-лайн-
ЗМІ несуть особливу відповідальність за будь-яку 
опубліковану інформацію, тому стараються уникати 
неперевірених фактів. 

Для аналізу достовірності інформації не 
зашкодило б дати відповіді ще на деякі важливі 
запитання: чи автор посилається на якісь публікації 
як джерела наведених ним фактів, і наскільки 
авторитетними є автори цих публікацій? Чи інші 
сайти посилаються на цю сторінку, якщо так, то 
хто? Чи посилались на цей сайт у сервісі соціальних 
закладок на зразок Delicious іDiigo? Хоч це не є 
абсолютним показником того, чи джерело гідне 
довіри, однак кількість людей, які роблять закладку 
на цьому сайті, певною мірою співвідноситься з 
його авторитетністю. 

 Надійність змісту. Студенти мають з’ясувати, чи 
містить сайт тільки рекламу, чи думки автора, чи 
виключно наукові знання, чи може насправді він 
бути джерелом інформації для навчання. По 
можливості вони мають перевірити достовірність 
наведеної інформації за допомогою інших, 
наприклад, традиційних друкованих джерел 
інформації.  



Будь-які фактичні та статистичні дані мають 
джерело. Перевірка точності фактів та наведених 
чисел з великою часткою ймовірності покаже на які 
дані опирається сайт. Ідеальним буде наявність 
посилань на авторитетні джерела на взірець 
агентств збору статистики, соціальних агентств або 
науково-дослідних інститутів. Якщо ця інформація 
не є точною або не відповідає дійсності, то і решта 
матеріалу також не може заслуговувати на довіру.  

 Наявність дати створення сайту, дат розміщення 
матеріалів та оновлення сайту. Сайт має періодично 
оновлюватись, для того, щоб розміщена на ньому 
інформація була достовірною, свіжою та точною. 
Тим самим автори демонструють, що піклуються 
про висвітлення поточних подій, що вони слідкують 
за тим, що відбувається в світі, в тому числі і в 
науковому світі. Це особливо важливо для сайтів, 
які пов’язані з щоденними подіями та наукою.  

 URL-адреса web-сайту. Студенти мають вміти 
визначати URL-адресу сайту і звертати особливу 
увагу на деякі елементи адреси. Зокрема вони 
мають знати про певну комбінацію літер в кінці 
доменного імені, наприклад: 

.gov – це вказує на те, що це сайт державної 
установи; 
.edu – це ознака освітніх установ, університетів;  
.com – використовується для комерційних 
організацій, які створені для отримання 
прибутку;   
.org – в основному ознака неприбуткових 
організацій.  

 Цікавим і суттєвим індикатором ідентифікації 
наукових та науково-популярних статей сайтів є 
наявність слів узагальнюючого (всі, завжди, ніколи, 



ніхто, всім відомо, тощо) та оціночного (хороші, 
погані, найкращі, здорові, шкідливі, тощо) 
характеру, що не притаманне мові науковців, їх 
висновкам, навіть в популярних статтях. В наукових 
та науково-популярних статтях справжні 
незаангажовані вчені завжди показують переваги і 
недоліки ідеї, методу, виробу, продукту, 
висвітлюють їх обмеження та противаги 
застосування. 

 Наявність граматичних та орфографічних помилок 
на сайті, явних помилок в інформації. Студенти 
мають вміти оцінювати загальний вигляд сайту. 
Вони мають визначити, чи є граматичні та 
орфографічні помилки на сайті, помилки в 
інформації, які легко помітити. Сайти, які 
створюються вченими і освіченими людьми 
практично не мають таких помилок. Додатково, 
вони мають знати, що сайт має легко 
завантажуватися, фон та шрифт сайту мають бути 
такими, щоб його можна було легко читати, це 
свідчить про загальну культуру та освіченість тих, 
хто публікує інформацію. 

При оцінюванні достовірності інформації Інтернет-
ресурсів варто керуватися порадою Джона МакМануса, 
автора книги “Як розпізнати упереджену і неякісну 
журналістику в пресі, телерадіомовленні і в Інтернеті” [8]: 
“Ти маєш мислити як детектив”. 
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