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Лінк на дисципліну
Оригінальність
дисципліни

Передбачає формування здатності до функціонування в умовах
євроатлантичної інтеграції до наукового середовища, презентації
своїх наукових досягнень в світовому науковому просторі, пошуку
цікавих досліджень та науковців для проведення досліджень
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Чому дисципліна
для мене є
важливою/корисною/ак
туальною?

Спрямовує до співпраці з науковцями зі світового наукового
простору, презентації своїх наукових результатів на світовому
рівні, пошуку наукових джерел інформації в провідних
наукометричних базах.

Які знання я
отримаю?

Знання принципів, методів та методики, алгоритмів дій щодо
організації, проведення та просування наукових проєктів та
застосування наукометричних баз.

Які вміння я
розвину?

Уміння реєструватися на наукових інтернет-платформах, здійснювати

Що мене очікує?

Діяльність спрямована на поєднання засвоєння теоретичних знань
з набуттям практичних вмінь щодо їх застосування в таких
напрямках як створення, пошук, реєстрація, проведення наукових
проєктів, використання наукометричних баз. Навчання спрямоване
на формування компетентностей на тлі власного дисертаційного
дослідження із виконанням індивідуальних завдань за напрямком
дисертації.

Якого результату я
досягну?

Сформованість універсальних навичок дослідника пов‟язаних із
застосуванням наукометричних баз, наукових платформ для
організації наукових досліджень.

Де я зможу
застосувати
отримані знання та
вміння?

У процесі наукової та науково-педагогічній діяльності у вищих
військових навчальних закладах та наукових установах

Зміст навчальної
дисципліни

Вступ Місце, об‟єкт , фокус навчальної дисципліни
Тема 1. Наукометричні бази
Тема 1. Заняття 1. Показники, які використовуються для
оцінювання публікативної діяльності
Тема 1. Заняття 2. Особливості визначення показників
публікативної діяльності
Тема 1. Заняття 3. Наукометрична база Scopus
Тема 1. Заняття 4. Особливості роботи з базою Scopus
Тема 1. Заняття 5. Наукометрична база Web of Science
Тема 1. Заняття 6. Особливості роботи з базою Web of Science
Тема 1. Заняття 7. Ідентифікатори науковця, публікації
Тема 1. Заняття 8. Особливості роботи з ідентифікаторами
Тема 1. Заняття 9. Інтернет-платформи для науковців
Тема 1. Заняття 10. Особливості роботи з інтернет-платформами
для науковців
Тема 1. Заняття 11. Підготовка до семінару
Тема 1. Заняття 12. Перспективи використання наукометричних
баз та платформ для науковців в межах своїх досліджень
Тема 2. Наукові проєкти.
Тема 2. Заняття 1. Основи організації та проведення наукових
проєктів
Тема 2. Заняття 2. Платформи для пошуку наукових проєктів
Тема 2. Заняття 3. Особливості реєстрації на платформах для
пошуку наукових проєктів
Тема 2. Заняття 4. Особливості співпраці в міжнародних наукових

пошук відповідних наукових проєктів, створювати та подавати заявки на
включення до наукових проєктів, презентувати свої досягнення та
результати

проектах
Тема 2. Заняття 5. Реєстрація на платформі та пошук наукових
проєктів
Тема 2. Заняття 6. Особливості пошуку наукових проєктів в межах
своїх досліджень
Тема 2. Заняття 7. Перспективи розвитку наукового
співробітництва в аспекті наукових проєктів
Диференційований залік
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«Правила гри»

Основними видами занять з дисципліни є лекції, групові
заняття, семінари.
Механізм реалізації кінцевої мети, досягнення необхідного
рівня знань та сформованості вмінь ґрунтується на використанні
індивідуального підходу до навчання кожного окремого здобувача,
мотивованого спонукання здобувачів до спроби самостійного
вирішення поставлених завдань, які пропонуються викладачем, з

використанням
сучасних
інформаційних
технологій
та
забезпечується проведенням більшості занять в інтерактивній
формі.
Теоретична підготовка слухачів базується на знанні принципів,
методів та методик організації співпраці між науковцями,
презентації своїх наукових досягнень та результатів, досвіду
організації наукової і науково-технічної діяльності як в парадигмі
розвитку вітчизняної науки, так і здійснюючи інтеграцію до
світової наукової спільноти.
На лекціях-дисусіях здобувачам даються систематизовані
основи наукових знань та практичного досвіду з питань організації
наукової діяльності з використанням наукометричних баз;
організації, проведення та просування наукових проєктів.
Сконцентровується увага на вивченні світового досвіду з
організації наукової діяльності, а також найбільш складних і
вузлових питаннях реєстрації науковця у наукометричних базах,
інтернет-платформах для науковців, пошуку наукової інформації.
Практична підготовка слухачів здійснюється на групових
заняттях у контексті проведення здобувачами власних наукових
досліджень.
Самостійна робота здобувачів є основним засобом засвоєння
навчального матеріалу навчальної дисципліни. Вона здійснюється
з метою відпрацювання та засвоєння визначеного навчального
матеріалу; закріплення та поглиблення знань та практичних умінь;
виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни;
підготовки до майбутніх занять і контрольних заходів; формування
у здобувачів культури розумової праці, самостійності та ініціативи
у пошуку та набутті знань.
Контроль знань є складовою частиною навчального процесу і
органічно взаємопов„язаний з засвоєнням навчального матеріалу
та формуванням компетентностей здобувачів.
Поточний контроль рівня теоретичних знань слухачів
проводиться на всіх видах навчальних занять у виді усного
опитування або письмового експрес контролю.
Диференційований залік проводиться по завершенню вивчення
логічно завершеної частини програми навчальної дисципліни. Для
проведення диференційованого заліку використовуються завдання
відкритої форми. Зміст цих завдань визначається матеріалом
навчальних тем, які підлягають перевірці.
Оцінювання результатів диференційованого заліку здійснюється
за 100-бальною шкалою, за шкалою ЄКТС та національною
шкалою
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