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ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
педагогічних, науково-педагогічних та інших категорій працівників
Цифровізація науково-дослідної діяльності
1.1 Загальна інформація
Повна назва структурного
підрозділу

Центр розвитку кадрового потенціалу

Вид підвищення кваліфікації

Навчання за програмою підвищення кваліфікації

Обсяг програми
год./кредитів ЄКТС
Форма(ми) підвищення
кваліфікації
Місце виконання програми
підвищення кваліфікації
Кількість осіб у - мінімальна
групі:
- максимальна
Мова(и) викладання

30 год./1 кредит ЄКТС
Дистанційна
Сумський державний університет
20
150
Українська

Тип документу про підвищення
Свідоцтво про підвищення кваліфікації
кваліфікації
Інтернет-адреса постійного
http://crkp.sumdu.edu.ua/uk/
розміщення опису програми
підвищення кваліфікації
1.2 Мета програми підвищення кваліфікації
Набуття нових та удосконалення існуючих компетентностей, які необхідні для ефективної реалізації
науково-дослідної роботи, представлення та поширення власних результатів дослідження
1.3 Характеристика програми підвищення кваліфікації
1. Бібліографічні бази для науки.
1.1 Scopus, Web of Science розширені пошукові та аналітичні
можливості.
1.2 Підбір журналу в базах Scopus та Web of Science.
1.3 Аналіз якісних показників журналу.
2. Трансформація практик поширення наукових знань та їх вплив
на розвиток відкритої науки.
Зміст програми
2.1 Розвиток відкритої науки та роль цифровізації.
2.2 Компоненти відкритої науки та їх переваги.
2.3 Поширення наукових знань. Самоархівування.
2.4 Політики видавців щодо самоархівування.
3. Авторські ідентифікатори та профілі, їх роль у формуванні
наукового іміджу вченого.

Розподіл годин за видами
діяльності
Оцінювання та атестація

3.1 Чому авторські профілі важливі та як уникнути помилок.
Коректне оформлення афіліації.
3.2 ORCID: на що звернути увагу.
3.3 Як об’єднати роботи в одному профілі Scopus.
Синхронізація Scopus ID з ORCID.
3.4 Налаштування профілю автора в Publons та авторський
ідентифікатор Researcher ID.
3.5 Переваги авторських профілів Google Scholar та
ResearchGate для науковців.
4. Бібліографічні менеджери та генератори посилань.
4.1 Основні принципи роботи з генераторами посилань та
бібліографічними менеджерами.
4.2 Генератор посилань Grafiati: сервісні можливості.
4.3 Mendeley як інструмент організації та управління власною
бібліотекою.
4.4 Mendeley - менеджер формування посилань та списку
використаних джерел у наукових роботах (інтеграція з текстовим
редактором Word)
Аудиторна робота: 8 год.
Самостійна робота: 20 год.
Контрольні заходи та підсумкова атестація: 2 год.
Підсумковий тестовий контроль

1.4 Програмні результати навчання (РН)
- знати принципи застосування аналітичних можливостей наукометричних баз даних у науководослідній діяльності;
- уміти застосовувати сучасні практики для підбору надійного видання для публікації;
- уміти ефективно представляти та поширювати результати власних наукових досліджень;
- уміти працювати з референс-менеджерами та сервісами для автоматизованого оформлення
бібліографічних посилань.
1.5 Ресурсне забезпечення реалізації програми
Крамаренко Ольга Анатоліївна – завідувач сектору
інформаційно-аналітичної роботи та електронних ресурсів
Бібліотеки СумДУ;
Дудченко Наталія Миколаївна – завідувач сектору інформаційноКадрове забезпечення
аналітичної роботи та електронних ресурсів Бібліотеки СумДУ;
Фандікова Яна Вікторівна – головний бібліограф інформаційнобібліографічного відділу Бібліотеки СумДУ
Матеріально-технічне
Персональний комп’ютер, підключений до мережі Інтернет
забезпечення
Інформаційне та навчальнометодичне забезпечення

Презентаційні матеріали за темами програми

Розробник(и) програми

___________

Ольга КРИЦЬКА

Начальник центру розвитку кадрового
потенціалу навчального закладу

___________

Віта ГОРДІЄНКО

