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Тема 1. Публікаційна активність як результат науково-педагогічної діяльності
Наукометрія і її завдання. Наукометричні показники. Оцінка наукометричних показників
журналу, автора, університету. Рейтинги. Обліковий запис ученого і організації у
«Бібліометриці української науки»: його створення і корекція. Пошук об'єктів у системі.
Знати: основи наукометрії, її показники і значення. Наукометричний профіль ученого і
наукової установи як основа для рейтингів.
Вміти: розрахувати індекс Хірша, знайти в наукометричних базах величину імпакт-фактора
для журнала.
Література: 1. Путівник у прикладну наукометрію [Текст] : навч. посіб. для студ. ОКР
«Бакалавр», «Магістр» та аспірантів ВНЗ / Н. М. Рідей [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України. - Стер. вид. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. - 344 с.
(Бібліотека Тімірязева)
2. Scopus : стислий посіб. – Elsevier B.V., 2017. – 12 с.
https://library.kname.edu.ua/images/images/ScopusQuickGuide_Ukrainian.pdf
3.
Наукометричні показники та їх значення у роботі сучасного науковця [Текст] :
метод. рек. / Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи ; [уклад.:
Соломенчук Т. М. та ін.]. - Київ : [б. в.], 2016. - 54 с. (Бібліотека Вернадського)
4.
Партико, З. В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертацій [Текст] :
навч. посіб. / З. В. Партико. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Київ : Ліра-К, 2017. - 232 с.
(Бібліотека ВНМУ)
5.
Платформа Scopus: базовые возможности поиска : пособие для науч.
Сотрудников. – Б. м. – RS Global Media, 2017. – 31 с.
6.
Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии
[Текст] : монография / М. А. Акоев [и др.]. - Екатеринбург : УрФУ, 2014. - 250 с.
(Бібліотека ВНМУ)
7.
Цехмістрова, Г. С. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посібник / Г. С.
Цехмістрова. - Київ : Слово, 2004. - 240 с. (Бібліотека ВНМУ)
8. Мохначева, Ю. В. Сбор и интерпретация библиометрических данных по WoS CC,
SCOPUS и РИНЦ. Directmedia, 2018.
9. Наукометрія // Вікіпедія. URL:
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Наукометрія&oldid=12279876
10. Наукометрія // Informetrics.ru. URL:
http://informetrics.ru/articles/index.php?cat=34
Тема 2. Види наукових публікацій і вимоги до їх написання
Типи публікацій, їх відмінність. Реєстр наукових видань України. Фахові і нефахові видання
України. Публікації в виданнях інших держав, які входять до Організації економічного
співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму. Видання,
віднесених до 1-4 квартилів (Q1 – Q4) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country
Rank або Journal Citation Reports.
Знати: види публікацій і журналів, поділ видань за квартилями.
Вміти: знайти в наукометричних базах журнал за напрямком досліджень, його квартиль.
Визначити серед вітчизняних журналів – фахові.
Література: 1. Єрмаков, С. С. "Проблеми та перспективи публікації статті в
українському журналі, що входить до зарубіжної наукометричної бази." Вісник
Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки.
Фізичне
виховання
та
спорт 112
(2)
(2013):
104-112.
http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/VchdpuPN_2013_112%28
2%29__24.pdf
2. Рейтинги суб'єктів наукової діяльності України (наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus) http://www.jsi.net.ua/scopus/
3. Симоненко Т. В. Наукометричний напрям розвитку депозитарію "Наукова періодика
України". URL: http://archive.nbuv.gov.ua/articles/2010/10stvnpu.html .

4.Meho L. I., Yang K. Impact of data sources on citation counts and rankings of LISfaculty:
Web of Science versus Scopus and Google Scholar // J. Am. Soc. Inf. Sci.– 2007. – V. 58, №
13. – P. 2105– 2125. doi: 10.1002/asi.20677.
5. Harnad S. Open Access Scientometrics and the UK Research Assessment Exercise. URL:
http://eprints.soton.ac.uk/267142 .
6.Harnad S. Validating Research Performance Metrics Against Peer Rankings.
URL: http://eprints.soton.ac.uk/265619
Тема 3. Сучасні вимоги до написання наукової статті
Структура наукової статті, вимоги до її окремих елементів.
Знати: з яких структурних частин складається наукова стаття і тези, вимоги до кожної з
частин, до ілюстрацій.
Вміти: написати тези на конференцію, написати окремі розділи статті.
Література:
1.
Тормоса, Ю. Г. Основи наукових досліджень [Текст] : навч.-метод. посіб. для
самостійного вивчення дисципліни / Ю. Г. Тормоса ; Київ. НЕУ. - Київ : [б. в.], 2003. - 76
с.
2.
Філіпенко, А. С. Основи наукових досліджень [Текст] : конспект лекцій / А. С.
Філіпенко. - Київ : Академвидав, 2004. - 208 с. Цехмістрова, Г. С. Основи наукових
досліджень [Текст] : навч. посібник / Г. С. Цехмістрова. - Київ : Слово, 2004. - 240 с.
3. Harnad S. Open Access Scientometrics and the UK Research Assessment Exercise. URL:
http://eprints.soton.ac.uk/267142 .
4. Harnad S. Validating Research Performance Metrics Against Peer Rankings.
URL: http://eprints.soton.ac.uk/265619
Тема 4. Особливості оформлення дисертації і супровідних документів. Бібліографія
Структура дисертації, вимоги до її окремих елементів. Бібліографія: стилі, трансформація
стилів. Стилі бібліографічних посилань, вимоги до формування списку літератури у дисертації
і статях.
Знати: з яких структурних частин складається дисертація, вимоги до кожної з частин, до
ілюстрацій.
Вміти: скласти зміст майбутньої дисертації, розрахувати об’єм дисертації і кількість
публікацій.
Література:
1. Партико, З. В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертацій [Текст] : навч.
посіб. / 2. В. Партико. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Київ : Ліра-К, 2017. - 232 с.
(Бібліотека ВНМУ)
3. Партико, З. В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертацій [Текст] : навч.
посіб. / З. В. Партико. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Київ : Ліра-К, 2017. - 232 с.
(Бібліотека ВНМУ)
4. Платформа Scopus: базовые возможности поиска : пособие для науч. Сотрудников. –
Б. м. – RS Global Media, 2017. – 31 с.
5. Путівник у прикладну наукометрію [Текст] : навч. посіб. для студ. ОКР «Бакалавр»,
«Магістр» та аспірантів ВНЗ / Н. М. Рідей [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України. - Стер. вид. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. - 344 с.

Тема 5. Особливості оформлення монографій.
Структура наукової монографії, вимоги до її окремих елементів.
Знати: з яких структурних частин складається монографія, вимоги до кожної з частин, до
ілюстрацій.
Вміти: скласти зміст майбутньої монографії, розрахувати об’єм розділів.
Література: 1. Марущак М. І. Публікації у міжнародних рейтингових наукометричних
виданнях як критерій ефективності сучасної науки [Електронний ресурс] / М. І.
Марущак, І. Я. Криницька, С. В. Дзиґа, О. В. Бакалець, Т. А. Заєць, Г. Г. Габор, Н. Б.
Бегош, Л. М. Михайлів // Медична освіта. - 2017. - № 2. - С. 46-49. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mosv_2017_2_12
2. Мороз О. В. Облік наукометричних показників для управління науковою діяльністю
[Електронний ресурс] / О. В. Мороз, О. В. Штовба // Облік і фінанси. - 2017. - № 1. - С.
174-179.
3.
Медведєва А. Ефективність використання наукометричної платформи Web of
Science [Електронний ресурс] / А. Медведєва // Вісник Книжкової палати. - 2019. - № 5.
- С. 18-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2019_5_6
4.
Медведєва А. Наукометрія: роль та місце у вітчизняній науці [Електронний
ресурс] / А. Медведєва // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 3. - С. 50-52. - Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2017_3_10
Тема 6. Законодавча база академічної доброчесності
Закони України про освіту, про вищу освіту, принципи академічної доброчесності.
Знати: статті закону про академічну доброчесність, види недоброчесності.
Вміти: визначити на прикладах вид академічної недоброчесності.
Література:
1.
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII “Про освіту”. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
2.
Закон України від 01.07.2014 №1556-VII "Про вищу освіту" (із змінами і
доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
3.
Закон України Про авторське право і суміжні права від 23.12.1993 № 3792XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
4.
Академічне
письмо
та
бібліографія.
URL:
bibliosynergy.ula.org.ua/index.php/proekt1.
5.
Етичний кодекс ученого України. URL: https://www.znu.edu.ua/etychnyj-kodexuchenogo-Ukrajiny.pdf
6.
Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP). URL:
https://saiup.org.ua/.
7.
Переклад Європейської хартії дослідників та Кодексу працевлаштування
наукових
працівників/
URL:
http://h2020.com.ua/wpcontent/uploads/2015/11/Book.pdf
8.
The
European Code of
Conduct for
Research
Integrity. URL:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-ofconduct_en.pdf

Тема 7. Види порушень академічної доброчесності і можливі покарання
Типові помилки і свідоме порушення принципів доброчесності. Види покарань.

Знати: статті закону про академічну доброчесність, види недоброчесності, можливі
покарання.
Вміти: визначити на прикладах вид академічної недоброчесності і тактику поведінка при
різних ситуаціях.
Література:
1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод.
Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т.В.Фінікова,
А.Є.Артюхова. Київ; Таксон, 2016. 234 с.
2. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів
академічної доброчесності. URL: https://saiup.org.ua/resursy/3459-2/
3. Плагіат у студентських роботах: методи виявлення та запобігання: метод. посіб.
Дніпропетровськ: ДНУ імені Олеся Гончара, 2013. 44 с.
4. Семеног О.М. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід: навч. посіб. Суми:
СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. 220 с.
Тема 8. Академічний плагіат
Види академічного плагіату, правила цитувань, шляхи уникнення плагіату. Подібність і
оригінальність.
Знати: правила цитувань, відмінність між подібністю і плагіатом.
Вміти: правильно цитувати, користуватись антиплагіатними програмами, трактувати
отримані результати, проводити експертну оцінку подібності.
Література:
1.Бойченко Н.М. Етичні аспекти університетських цінностей. Софія.
Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. Київ: Вид.-полігр. центр «Київський університет»,
2014. № 1 (1). С. 37–43.
2.Гапон Н. Ставлення студентів до виявів академічної нечесності:
кроскультурний аналіз. Вісник Львівського університету. Серія «Філософські науки».
Львів, 2013. Вип. 16. С. 241–248.
3.Гуманенко О.О. Місце рецензії в історії наукової періодики. Наукові записки
Української академії друкарства. Серія «Соціальні комунікації». Львів, 2015. Вип. 1 (50).
С.15–20.
Тема 9. Перевірка на оригінальність тексту та її інтерпретація
Програмні антиплагіатні продукти, принципи роботи, методи оцінки оригінальності.
Знати: правила цитувань, відмінність між подібністю і плагіатом.
Вміти: правильно цитувати, користуватись антиплагіатними програмами, трактувати
отримані результати, проводити експертну оцінку подібності.
Література:
1. Антиплагіатна програма: StrikePlagiarism https://strikeplagiarism.com/en/
2. Академічна доброчесність у ВНМУ: https://www.vnmu.edu.ua/академічнадоброчесність
https://www.vnmu.edu.ua/наукова-робота/підсумки-проведенихнаукових-заходів
3. Перевірка
на
академічний
плагіат
у
ВНМУ:
https://www.vnmu.edu.ua/downloads/other/instr_Strike%20Plagiarism.pdf
https://www.vnmu.edu.ua/downloads/other/nakaz_plagiat1.pdf
https://www.vnmu.edu.ua/експертна-комісія
4. Ковальова А. Проблеми академічного плагіату та авторського права у цифровому
просторі України. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб.
наук. пр. Київ, 2013. Ч. 2. С. 61–71.
5. Ромакін В.В. Мотивації, переконання та поведінка українських і американських

студентів бакалаврату щодо норм академічної культури. Наукові праці Чорноморського
державного університету імені Петра Могили. Серія «Педагогіка». Миколаїв, 2010. Вип.
123, Т. 136. С.34–41.
Тема 10. Авторство і його види
Види авторства, принципи доброчесності при формуванні авторського колективу.
Знати: види авторства, доброчесні та недоброчесні практики авторства.
Вміти: формувати авторський колектив на принципах доброчесності.
Література:
1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед
молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А.Є. Артюхова, І. О.
Дегтярьової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 169 с
2. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод.
Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т.В.Фінікова,
А.Є.Артюхова. Київ; Таксон, 2016. 234 с.
3. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів
академічної доброчесності. URL: https://saiup.org.ua/resursy/3459-2/
Тема 11. Наукометрія, її роль, види показників. Наукометричні бази даних, їх значення і
види
Глобальні, регіональні, національні, спеціалізовані бази данних. Оцінка актуальності теми.
Пошук аналогів теми.
Знати: види наукометричних баз даних, недоліки і переваги, адекватний вибір баз даних за
вимогами.
Вміти: зареєструватись в базах даних, вести пошук за автором, за ключовими словами.
Література:
1. Мриглод О. І. Наукометрія та управління науковою діяльністю: вкотре про світове та
українське [Електронний ресурс] / О. І. Мриглод, С. А. Назаровець // Вісник
Національної академії наук України. - 2019. - № 9. - С. 81-94. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2019_9_10
2. Назаровець С. Вплив відкритого доступу на цитованість робіт молодих українських
науковців [Електронний ресурс] / С. Назаровець // Вісник Книжкової палати. - 2015. - №
2. - С. 24-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_2_9
3. Пасмор Н. П. Імпакт-фактор як наукометричний індикатор значимості наукового
журналу [Електронний ресурс] / Н. П. Пасмор, І. П. Зарвирог // Вісник Одеського
національного університету. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство,
книгознавство. - 2017. - Т. 22, Вип. 2. - С. 325-337. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_bbk_2017_22_2_28
Тема 12. Особливості роботи в базі даних Scopus
Індекс Хірша або h-індекс, Індекс цитування, Імпакт-фактор (IF),. Можливість публікації
статей у престижних міжнародних наукових видання через міжнародний реєстр учених
ORCID. Участь у подачі заявок на гранти через міжнародний реєстр учених ORCID. База Pub
Med.
Знати: як знайти рецензентів і опонентів в базі даних Scopus.
Вміти: знайти рецензентів і опонентів в базі даних Scopus, роздрукувати відповідні публікації.

Література:
1.
Scopus
:
стислий
посіб.
–
Elsevier
B.V.,
2017.
–
12
с.
https://library.kname.edu.ua/images/images/ScopusQuickGuide_Ukrainian.pdf
2. Наукометричні показники та їх значення у роботі сучасного науковця [Текст] : метод.
рек. / Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи ; [уклад.: Соломенчук
Т. М. та ін.]. - Київ : [б. в.], 2016. - 54 с. 3. Партико, З. В. Основи наукових досліджень:
підготовка дисертацій [Текст] : навч. посіб. / З. В. Партико. - 2-ге вид., перероб. і допов.
- Київ : Ліра-К, 2017. - 232 с. (Бібліотека ВНМУ)
4.
Платформа Scopus: базовые возможности поиска : пособие для науч.
Сотрудников. – Б. м. – RS Global Media, 2017. – 31 с.
Тема 13. Особливості роботи бази даних Google Академія
Пошук за автором у системі Google Scholar. Робота з Google Scholar: інтерфейс Google Scholar,
опція розширеного пошуку, відсортування результатів пошуку, пошук за датою публікації в
Google Scholar, пошук наукових праць без їх цитування в Google Scholar, інтерактивні
посилання, отримані в результаті розширеного пошуку в Google Scholar.
Знати: як знайти рецензентів і опонентів в базі даних Google Академія.
Вміти: знайти рецензентів і опонентів в базі даних Google Академія, роздрукувати відповідні
публікації.
Література:
1. Гальчевська О. А. Особливості використання мобільного доступу до наукометричної
системи Google Scholar для моніторингу впровадження результатів науковопедагогічних досліджень [Електронний ресурс] / О. А. Гальчевська // Вісник
Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. - 2016.
- Вип. 1. - С. 31-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2016_1_7
2. Діденко Ю. В. Публікаційна активність як спосіб наукової комунікації та гонитви за
рейтингами [Електронний ресурс] / Ю. В. Діденко, А. І. Радченко // Вісник Національної
академії наук України. - 2017. - № 9. - С. 82-98. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2017_9_11
Тема 14. Робота в базі даних Web of Science i Publons
Пошук інформації у наукометричній платформі Web of Science. Реєстрація профілю на
платформі Publons. Resercher ID. Бази даних наукометричної платформи Web of Science.
Знати: як знайти рецензентів і опонентів в базах даних Web of Science i Publons.
Вміти: знайти рецензентів і опонентів в базах даних Web of Science i Publons, роздрукувати
відповідні публікації.
Література:
1.
Web
of
Science.
–
Mode
of
access:
http://thomsonreuters.com/
products_services/science/science_products/az/web_of_science/ (01.03.17). – Title from the
screen.
Тема 15. Особливості оформлення документів за допомогою наукометричних баз даних
Пошук інформації у наукометричних платформах Google Scholar, Web of Science, Scopus для
вибору опонентів, рецензентів і пошуку їх публікацій. Особливості оформлення супровідних
документів для подачі дисертації в раду.

Знати: вимоги до вибору рецензентів і опонентів.
Вміти: за допомогою наукометричних баз знайти для свого майбутнього захисту відповідних
рецензентів і опонентів.
Література:
1. Гальчевська О. А. Особливості використання мобільного доступу до наукометричної
системи Google Scholar для моніторингу впровадження результатів науковопедагогічних досліджень [Електронний ресурс] / О. А. Гальчевська // Вісник
Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. - 2016.
- Вип. 1. - С. 31-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2016_1_7
2. Scopus : стислий посіб. – Elsevier B.V., 2017. – 12 с.
https://library.kname.edu.ua/images/images/ScopusQuickGuide_Ukrainian.pdf
3. Мохначева, Ю. В. Сбор и интерпретация библиометрических данных по WoS CC,
SCOPUS и РИНЦ. Directmedia, 2018.
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