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Розглянуто питання використання можливостей мережі Internet, наданих історикам для наукових дослі-

джень. Надано короткий аналіз існуючих академічних історичних джерел пошуку історичних документів у гло-

бальній мережі й виконана їхня класифікація. Авторами пропонується використання технологій, наданих 

Internet, для розширення можливостей роботи дослідників. Такі послуги, як пошукові системи, соціальні мере-

жі, хмарні технології, файлообмінники, Internet-конференції й ін., дозволять не тільки проводити попередній 

аналіз фактографічного матеріалу, але й прискорять роботу при обробці вже отриманих результатів. Мобільна 

техніка індивідуального використання та автономні мобільні пристрої дають можливість вченим-історикам 

отримувати результати в режимі реального часу. Запропонована класифікація інформаційних послуг даних ви-

дів, доступних для істориків-дослідників в Internet. 
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Рассмотрены вопросы использования возможностей сети Internet, предоставляемых историкам для научных 

исследований. Дан краткий анализ существующих академических исторических источников поиска историче-

ских документов в глобальной сети и выполнена их классификация. Авторами предлагается использование тех-

нологий, предоставляемых Internet, для расширения возможностей работы исследователей. Такие услуги, как 

поисковые системы, социальные сети, облачные технологии, файлообменники, Internet-конференции и др. по-

зволят не только проводить предварительный анализ фактографического материала, но и ускорят работу при 

обработке уже полученных результатов. Мобильная техника индивидуального использования и автономные 

мобильные устройства дают возможность ученым-историкам получать результаты в режиме реального време-

ни. Предложена классификация информационных услуг данных видов, доступных для историков-

исследователей в Internet. 

Ключевые слова: исторические исследования, Internet, поиск информации, облачные технологии, 

классификация. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У сучасних умовах 

особливе значення в розвитку історичних знань на-

буває застосування сучасних комп'ютерних засобів і 

інформаційних технологій. Окреме місце посідає тут 

глобальна комп'ютерна мережа – Internet, яка відк-

рила нові перспективи для історичних досліджень і 

навчання історії.  

У зв’язку з визнанням інформації як самостійного 

ресурсу, з’явилось поняття «Інформаційні ресурси» 

(документи і масиви документів, що зберігаються в 

інформаційних системах). Розрізняють глобальні 

(світові) і національні інформаційні ресурси. Особли-

вої актуальності набуває проблема підвищення інфо-

рмаційної культури суспільства, тобто ступеня його 

підготовки до ефективного використання інформа-

ційних ресурсів та продукування нових знань [1]. 

Хоча застосування комп’ютерної техніки в істо-

ричних дослідженнях розпочалося ще в середині ХХ 

століття, лише порівняно нещодавно з’явилося по-

няття «історична інформатика». Традиційні істори-

чні методи ведення роботи в архівах були перенесе-

ні в глобальну павутину, при цьому помінявся лише 

спосіб подання інформації, тоді як методи роботи 

залишилися тими ж. Основними історичними ресур-

сами в мережі Internet на початку XXІ століття були: 

 Пошукові системи та каталоги; 

 Бібліотеки, бібліотечні організації та інформа-

ційні центри; 

 Передплатні ресурси; 

 Архіви електронних текстів і віртуальні бібліо-

теки; 

 Загальнодоступні бази даних; 

 Енциклопедії, довідники; 

 Видавництва; 

 Онлайнові книжкові магазини; 

 Спеціальні види наукової та технічної докуме-

нтації (патенти, стандарти й т.д.). 

Одержати доступ до даних інформаційних ресу-

рсів можна було тільки за допомогою послуг, нада-

ваних різними службами, що використовують для 

цього Internet. На рис. 1 показані основні види інфо-

рмаційних послуг кінця XX  – початку XXI століття 

[2]. 

В останні роки на порталі Інституту історії Укра-

їни НАН України [3] здійснюється створення систе-

ми автоматизованого опрацювання та верифікації 

інформації, який може стати одним з елементів інте-

грованого інформаційного ресурсу історичного змі-

сту з багатьма сегментами -- електронними бібліо-

теками й архівами, іншими Інтернет-проектами, що 

розробляються академічними установами, держав-

ними архівами й бібліотеками, університетами, гро-

мадськими організаціями, спеціалістами-істо-

риками, приватними особами тощо. 
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Рисунок 1 – Основні види інформаційних послуг 

 

Сучасна база історичних документів, що знахо-

дяться в Internet, різноманітна, різноманітні й інфо-

рмативні послуги, надані для роботи із джерелами: 

архіви, бібліотеки, музеї, галереї, сайти наукових 

видань, наукових центрів і навчальних закладів, 

сайти антикварних магазинів, Internet-аукціонів, 

мультимедіа-ресурси, відеохостинги, персональні, 

профільні й тематичні сайти, соціальні мережі, фо-

руми, блоги, чати й Internet-конференції, файлооб-

мінники. Різноманіття способів ведення історичних 

досліджень із використанням Internet технологій 

постійно зростає.  

Мета дослідження – систематизація сучасних за-

собів, наданих у глобальній мережі для професійної 

наукової діяльності істориків. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Глобальна комп'ютерна мережа відкрила широкі 

можливості для розвитку історичної науки: опера-

тивний пошук інформації; поширення наукових до-

сліджень без значних фінансових витрат; проведен-

ня прямих наукових дискусій між ученими-

істориками, можливість опублікування наукових 

статей в електронних фахових виданнях і апробація 

результатів досліджень шляхом участі в Internet-

конференціях [1]. 

Джерелами інформації можуть бути: Пошук по 

блогах; Пошук у новинах; Новини Google; Пошук 

книг і в книгах; Пошук у словниках; Пошук у кар-

тинках; Пошук у товарах; Пошук по карті; Пошук 

адрес; Пошук афіші; Пошук по оголошеннях; По-

шук інформації про погоду; Пошук телепрограми; 

Пошук у каталогах; Пошук в Wikipedia; Пошук в 

архівах Internet; Пошук через пірингові системи; 

Пошук у базах даних; Пошук в Internet  – версіях 

правових систем; Сервіс закладок; Пошук через 

рейтингові системи; Пошук звуків в Findsounds.com 

та інш. [2]. Історичні факультети навчальних закла-

дів і наукові, дослідні центри публікують роботи 

своїх співробітників, звіти про експедиції, новини 

про події в науковому світі, інформацію про майбу-

тні конференції й семінари.  

Особливий інтерес можуть викликати соціальні 

мережі (Facebook, Instagram, Вконтакте, Одноклас-

ники), форуми й блоги (Livejournal.com, 

blogger.com), інформацію на яких можна розмістити 

так, щоб вона поєднувала в собі елементи тематич-

ного сайту з можливістю вести дискусію по наданій 

предметній темі.   

Крім суспільних соціальних мереж, також існу-

ють спеціалізовані мережі для вчених. В 2008 році 

була створена соціальна мережа для вчених 

Academia.edu, призначена для вільного поширення 

наукового знання, місця спілкування колег по інте-

ресах, можливості публікації й розміщення останніх 

новин у своїх спеціалізаціях. Практично такі ж фун-

кції мають сайти Nature Network 

(http://network.nature.com) і Methodspace 

(https://www.methodspace.com). 

Аналіз ресурсів мережі Internet дозволив виділи-

ти два основні види історичних електронних дже-

рел, розміщених у мережі [3–4]: 

 електронний документ як аналог традиційного 

письмового джерела (електронні версії друко-

ваних видань, оцифровані джерела й інші 

окремі документи, розміщені в мережі Internet); 

 Web-сайт, що спеціалізується на розміщенні іс-

торичних матеріалів, як самостійне електронне 

джерело. 

У роботі [5] був проведений великий аналіз істо-

ричних Internet-ресурсів, які виходячи з можливос-

тей їхнього використання в історичних досліджен-

нях були умовно поділені на дві групи. У першу 

групу були включені архіви, бібліотеки, музеї й га-

лереї; наукові видання й сайти історичних факуль-
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тетів закладів вищої освіти, дослідницьких установ, 

мультимедіа-ресурси, відеохостинги; персональні, 

профільні, тематичні сайти, у другу  – соціальні ме-

режі, блоги, мікроблоги, форуми, чати, файлообмін-

ні ресурси, Internet-конференції, які зручно викорис-

товувати з метою спілкування з колегами, у певних 

спільних дослідженнях, для одержання актуальної 

інформації і обміну нею. 

На сьогоднішній день архіви мають недостатньо 

оцифрованих документів в електронних фондах, 

особливо це стосується українських архівів. Оциф-

ровці часто піддаються лише ті документи, на які 

прийшов оплачений запит. Після цього документ не 

тільки надається замовнику, але й може бути розта-

шований на сайті архіву. Можливості Internet дозво-

ляють «об'єднати» оцифровані архівні дані в єдину 

історичну інформаційну базу, при цьому самі доку-

менти часом розташовані не тільки розрізнено, але й 

безсистемно, що значно утрудняє їхній пошук. Без 

знання адреси необхідної історичної бази даних або 

конкретного ресурсу доводиться користуватися по-

шуковими запитами як у пошукових системах, так і 

у відомих дослідникам використовуваних базах да-

них і сайтах.   

Треба враховувати, що самі Web-ресурси, що до-

помагають історикам, безупинно ростуть, і це поро-

джує цілий ряд проблем. Серед них проблеми якості 

ресурсів, доцільності й можливостей їхнього вико-

ристання в історичних наукових дослідженнях і 

освіті, шляхів подальшого розвитку технологій і 

методик їх створення й застосування.  

Одним з рішень може бути створення спеціалізо-

ваних історичних електронних каталогів, що пред-

ставляють собою колекцію посилань на ресурси, 

систематизовану певним чином. Спеціалізовані іс-

торичні каталоги можуть існувати в рамках якого-

небудь пошукового, інформаційного, освітнього, 

науково-дослідного й ін. ресурсу або як самостійний 

ресурс.   

Критерієм класифікації може бути: структура, 

тип подання інформації, функціональне й цільове 

призначення, форма викладу матеріалу, технологія 

та ін. 

Сучасні історики одержали у вільному доступі 

різноманітні геоінформаційні продукти, що дозво-

ляє користувачам шукати, аналізувати й редагувати 

як цифрову карту місцевості, так і додаткову інфор-

мацію про об'єкти.  

Геоінформаційні ресурси, доступні по мережі 

Internet, можна розділити на дві категорії: ресурси 

для масового користувача й для професійного вико-

ристання. 

До першої категорії відносяться, наприклад, ре-

сурси, доступні на серверах компаній Mapquest 

(http://www.mapquest.com/), Mapblast 

(http://www.mapblast.com/), Expedia Inc 

(http://maps.expedia.com/), Google 

(https://www.google.com.ua/maps), Яндекс 

(https://yandex.ua/maps), які надають широкий набір 

геоінформаційних послуг, що включає карти міст, 

базу даних туристичних об'єктів, пошук оптималь-

них маршрутів проїзду, видачу інформації про пото-

чну дорожню ситуацію й інших ресурсів. Крім цьо-

го, у дослідників з'явилася можливість вивчати зага-

льнодоступні супутникові знімки необхідної місце-

вості. До категорії масового користування можна 

віднести систематизований каталог ресурсів, що 

містять картографічні матеріали по містах України й 

світу в цілому.  

У категорії ресурсів для професійного викорис-

тання поки основну масу складають постачальники 

даних дистанційного зондування, що надають дос-

туп до своїх служб каталогу. Ці ресурси були досить 

докладно описані в роботі [6]. 

На особливе місце в історичних досліджень ви-

йшла Web-картографія – інтернет-орієнтована тех-

нологія збору, обробки, зберігання, візуалізації та 

аналізу географічної інформації, а також її інтеграції 

з іншими інформаційними системами. Історичні ГІС 

по технічних параметрах відрізняються від інших 

ГІС тільки специфікою історичних джерел, різнома-

нітністю їх структури й видів. Історичні ГІС містять 

інформацію з різних джерел, яка проходить обробку 

й перетворення, перш ніж буде включена в геоінфо-

рмаційну систему [7]. 

Сайти, що вміють працювати з накладенням ста-

ровинних і топографічних карт на сучасні карти мі-

сцевості (http://www.etomesto.ru, 

https://splitmaps.com, http://freemap.com.ua) зручні 

для пошуку історичних об'єктів на місцевості, що 

цікавить дослідника. Окремі сайти дозволяють од-

ночасно проводити порівняння до чотирьох проек-

цій карт одночасно. 

Інтерактивна карта затоплення Землі  

http://www.floodmap.net може дозволити, наприклад, 

виявити русла зниклих або зникаючих рік, зафіксу-

вати вид місцевості залежно від зміни рівня світово-

го океану. 

Технологія розпізнавання облич, що використо-

вується у сучасних пошукових системах і соціаль-

них мережах, цілком може бути застосована для 

ідентифікації історичних особистостей, зображення 

яких можуть поступово накопичуватися у відповід-

них базах. 

Пошук схожих і/або ідентичних зображень по 

картинці не тільки допомагає ідентифікувати іден-

тичні по зображенню історичні артефакти для на-

ступної їхньої класифікації, але й дозволяє знайти 

дублікати й підробки для оригінальних предметів. 

Даний сервіс дозволяє знайти зображення з великим 

дозволом і якістю, необхідним дослідникам для по-

дальших досліджень або, наприклад, для організацій 

презентацій. 

Сучасні пошукові системи Google, Baidu, Bing, 

Duckduckgo, Ask.com, AOL Search Engine і ін. до-

зволяють проводити пошук першоджерела по цита-

тах, а також знаходити першоджерела, що знахо-

дяться у всесвітній мережі Internet, по ключовим 

словам. 

Так, https://books.google.com.ua, пошуковий он-

лайн-сервіс компанії Google, дозволяє будувати 

графіки частотності мовних одиниць на основі ве-

личезної кількості друкованих джерел, опублікова-

них з 16 століття й зібраних у сервіс Google Books. 
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В 2016 році став можливий пошук по масивах на 

американській англійській, британській англійській, 

французькій, німецькій, іспанській, італійській, ро-

сійській, івриті й спрощеній китайській мовах. Крім 

того, можна здійснювати пошук на основі спеціалі-

зованих корпусів текстів, таких як корпус британсь-

кої белетристики [8]. 

При документальному пошуку доцільно, переду-

сім, звернутись до файлообмінних мереж. Файлооб-

мінні мережі – мережі, створенні для обміну файла-

ми через Internet та локальні мережі. Для користу-

вання файлообмінними мережами потрібно встано-

вити на комп'ютер файлообмінну програму  [2].  

Можна розрізнити два типи мереж: 

 централізовані мережі, у яких службову інфор-

мацію зберігають індексаційні сервери. До най-

більш популярних глобальних файлообмінних 

мереж можна віднести Strong DC++, Bittorrent, 

Bitcomet, та інш. 

 децентралізовані, які функціонують без індекса-

ційних серверів. Популярними програмами для 

роботи у файлообмінних мережах є emule, Kad, 

та інш.  

 частково децентралізовані мережі, що викорис-

товують гібридні схеми, у яких функціонують 

незалежні індексаційні сервери, що постійно 

синхронізують інформацію між собою. До них 

можна віднести eD2K (еDonkey2000), 

OpedNap,Р2Р. 

Усе більш широке розповсюдження одержують 

хмарні технології  – технології надання дистанцій-

ного доступу для обробки даних, у яких комп'ютерні 

ресурси й потужності надаються користувачеві як 

Internet-сервіс.  

Сучасні хмарні технології й спеціалізовані 

Internet-ресурси дозволяють використовувати мере-

жу Internet для обробки й зберігання великої кілько-

сті інформації, класифікації, систематизації, аналізу 

спеціальними програмними засобами. Приведемо 

деякі з них. 

Для зберігання особистих даних, фото- відеома-

теріалів, презентацій з метою швидкого доступу до 

них у будь-якій точці землі, а також для забезпе-

чення загального доступу наукового співтоварист-

ва доцільно використовувати хмарне зберігання 

даних. 

Хмарні технології можна використовувати для 

організації проектної роботи. Наприклад, додатки 

Dropbox, Google Drive зручні для організації спіль-

ної роботи над одним проектом. За допомогою да-

них додатків не тільки створюється загальна папка 

із загальними ресурсами, що синхронізуються на 

сервері й на персональних комп'ютерах дослідників, 

але і є можливість виправлення й коректування ре-

зультатів безпосередньо в хмарі [9]. 

Новий розвиток використання Internet для істо-

ричних наукових досліджень став можливим з поя-

вою нових технічних рішень доставки інформації в 

Internet. Особливе місце тут займають польові ком-

п'ютерні комплекси, здатні обробляти отримані ре-

зультати «на літу», а також проводити консультації 

з віддаленими фахівцями в онлайн-режимі. Такі 

комплекси в цей час уже широко використовуються 

археологами. Але сучасні комп'ютерні продукти 

постійно збільшують свої вимоги до технічного 

оснащення комп'ютера користувача, що неминуче 

веде до значних витрат для оновлення. Використан-

ня хмарних технологій дозволяє використовувати 

послуги й сервіси, які надаються сторонніми розро-

блювачами в «хмарі» [10]. 

Мобільна техніка індивідуального використання 

(смартфони, планшети, цифрові фотоапарати, опти-

чні й лазерні 3D-сканери), «ручні» пристрої спеціа-

льного використання (спектрометри, електро- і маг-

ніторозвідувальна апаратура, георадари, електронні 

мікроскопи), мобільні пристрої автономного вико-

ристання (роботи, безпілотні літальні апарати, під-

водні дрони) з використанням GPS технологій і 

хмарних обчислювальних можливостей дозволяють 

дослідникам отримувати результати в режимі «Тут і 

зараз», вести роботу з історичними матеріалами в 

будь-якому місці в будь-який час. 

На рис. 2 наведена класифікація інформаційних 

послуг, доступних для істориків-дослідників в Inter-

net. 

ВИСНОВКИ. Використання глобальної комп'ю-

терної мережі не тільки дало історикам більше мож-

ливостей для ведення наукової діяльності, але й по-

ставило перед ними ряд нових проблем, пов'язаних з 

реаліями віртуального світу Internet: як установити 

ідентичність електронної версії й оригіналу істори-

чного документа (джерела), якщо текст отриманий з 

Internet; як цитувати фрагменти електронної копії, 

якщо відповідна віртуальна сторінка-сайт може змі-

нити адресу або зникнути; як вирішити питання про 

авторське право при використанні матеріалів, узятих 

із сайту; який статус наукових статей, розміщених в 

Internet. Але проте, поява, розвиток і повсюдна дос-

тупність Internet і пов'язаних з ним технологій збері-

гання, обробки й доступу до інформації дають істо-

ричній науці нові можливості для досліджень і шанс 

одержання відповідей на питання, що стоять перед 

нею. 
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Рисунок 2  – Класифікація інформаційних послуг для істориків-дослідників 
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Purpose. The modern database of historical documents that are on the Internet and information services for working 

with primary sources are diverse and are constantly being improved.  The sources of historical research include ar-

chives, libraries, museums, galleries, websites of scientific publications, research centers and educational institutions, 
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websites, social networks, forums, blogs, chat rooms and Internet conferences, file sharing.  An urgent task is to sys-

tematize the modern means of the global network for the professional scientific work of historians. Methodology. Web 

resources for historians are constantly growing, and this raises a number of problems.  Among them are problems of the 

quality of resources, expediency and possibilities of their use in historical scientific research and education, ways of 

further development of technologies and methods of their creation and application.  One solution may be the creation of 

specialized historical electronic catalogs, which are a collection of links to resources, systematized in a certain way.  

Specialized historical catalogs can exist as part of a search, information, educational, research and other resource, or as 

an independent resource. Results. The authors proposed a classification of information services available to historians 

and researchers in the Internet. Originality. In addition to traditional methods of historical search, it is proposed to use 

cloud services, file-sharing network services, forums and social networks, mobile equipment for individual use and mo-

bile devices with the use of GPS. Practical value. The emergence, development and ubiquitous accessibility of the In-

ternet and its associated storage, processing and access to information technologies give historical science new opportu-

nities for research and a chance to get answers to the questions that it faces. References 10, figures 2. 

Key words: historical research, Internet, information search, cloud technologies, classification. 
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