1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Кількість кредитів – 1

Галузь знань,
спеціальність,
ступінь вищої освіти
Галузь знань:
01 – «Освіта/Педагогіка»

Загальна кількість годин – 30
Модулів – 1

Дисципліна за вибором
аспіранта
Рік підготовки:

014 «Середня освіта»
Змістових модулів – 3

Індивідуальне заняття не
передбачено

Характеристика навчальної
дисципліни

Освітній ступінь:
Доктор філософії

3-й
Семестр
6-й
Лекції
4 год.
Семінарські
6 год.
Практичні
**
Самостійна робота
20 год.
Вид контролю:
залік

*Примітка
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи і індивідуальної
роботи становить: для денної форми навчання – 1:2.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Публікаційна активність
і науковометричні бази даних» є ознайомлення аспірантів з практикою
наукометричних досліджень, використанням наукометричних баз даних,
розвитку публікаційної активності молодих науковців та формування у них
здатності й готовності розв’язувати комплікативні науково-дослідні
(науково-теоретичні та науково-практичні) проблеми в галузі освіти.
2.2. Основними завданнями навчальної дисципліни «Публікаційна
активність і науковометричні бази даних» є :
1.
Опанування
методологічних
знань,
теоретичних
положень наукометрії, ознайомлення з її інструментарієм;
2.
Оволодіння професійними знаннями щодо роботи із різними
наукометричними платформами та базами даних, підготовка до наукових
публікацій;
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Набуття навичок ефективної комунікації, використання послуг
провідних видавців наукової продукції, формування здатності до
популяризації та апробації наукових результатів;
4.
Розвиток публікаційної активності, академічної доброчесності,
етичних принципів;
5.
Формування креативності, інноваційності, позитивного ставлення
до наукових досліджень, здатність до комплексу заходів, дій у реалізації
стратегії розвитку професійної кар’єри та підвищеннях якісних показників
наукової діяльності.
3.

Вивчення дисципліни сприятиме формуванню:
загальних компетентностей (ЗК):
 ЗК 1. Здатність самостійно здобувати нові знання в галузі освіти,
теорії та методики навчання.
 ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 ЗК 3. Здатність мислити аналітично та критично у процесі науководослідної діяльності.
 ЗК 4. Здатність застосовувати кращі освітньо-педагогічні практики
у професійно-педагогічній діяльності.
 ЗК 8. Здатність розв’язувати дослідницькі проблеми із дотриманням
принципів професійної етики та академічної доброчесності.
фахові (професійні) компетентності (ПК):
 ФК 2. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати
результати наукових досліджень українською та іноземною мовами,
розуміти іншомовні наукові тексти за напрямом досліджень.
 ФК 3. Здатність застосовувати кращі освітньо-педагогічні практики
у професійно-педагогічній діяльності.
 ФК 6. Здатність здійснювати моніторинг та оцінювання результатів
власної науково-дослідної і практичної педагогічної діяльності в конкретній
освітній галузі, визначати напрями подальших досліджень та індивідуальні
професійно-педагогічні потреби.
 ФК 7. Здатність використовувати спеціалізовані уміння та навички
розв’язання проблем для виконання кваліфікаційної праці (дисертації) та
презентації результатів власних наукових досліджень.
Результати навчання дисципліни «Публікаційна активність і
науковометричні бази даних» можна вважати успішними за умови
досягнення програмних результатів навчання: ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3,
ПРН 4, ПРН 8, ПРН 11, ПРН 12, ПРН 14, ПРН 15.
У результаті вивчення дисципліни «Публікаційна активність і
науковометричні бази даних» здобувач повинен:
знати:
- різні типи джерел інформації та способи роботи з ними;
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сучасні технології пошуку, аналізу та інтерпретації професійно
значущої інформації;
- методи та інструменти оброблення та аналізу інформації;
- сучасні світові та вітчизняні освітньо-наукові тренди та освітні
практики;
- освітньо-предметні знання (за предметними спеціальностями)
відповідно до сучасного стану розвитку відповідної галузі та методики її
реалізації;
- креативне мислення, інноваційну науково-дослідну діяльність в галузі
освіти та методи її активізації;
- особливості здійснення науково-дослідної діяльності в галузі освіти;
- стратегії застосування аналітичного та критичного мислення;
- сучасні
світові та вітчизняні інноваційні освітньо-педагогічні
практики, механізми їх застосування в умовах конкретного закладу освіти.
-

уміти:
працювати з джерелами різних типів;
- здійснювати пошук, оброблення та аналіз професійно значущої
інформації;
- застосовувати методи та інструменти для оброблення та аналізу
професійно значущої інформації;
- здійснювати аналітичну діяльність під час організації та здійснення
науково-дослідної роботи та критично оцінити її результативність;
- постійно оновлювати знання в галузі освіти та наук про освіту;
- визначати актуальні проблеми освітньо-предметної галузі, методики
навчання як педагогічної науки та пропонувати механізми їх вирішення;
- уміння приймати ефективні рішення під час здійснення науководослідної та професійно-педагогічної діяльності;
- здійснювати пошук, оброблення та аналіз професійно значущої
інформації в мережі Інтернет
- застосовувати методи математичної статистики та відповідне
програмне забезпечення задля оброблення та аналізу професійно значущої
інформації
- здійснювати аналітичну діяльність у процесі науково-дослідної роботи
та критично оцінити її результативність;
- опрацьовувати та оцінювати джерела, застосовуючи стратегії
аналітичного й критичного мислення;
- здійснювати аналітичну діяльність під час організації та реалізації
освітнього процесу та критично оцінювати його результативність.
- аналізувати інформацію щодо освітніх інновацій, умов їхнього
впровадження
- визначати оптимальні зміст і форми професійно-педагогічного
розвитку, критерії результативності власного навчання
- планувати професійний розвиток для досягнення його стратегічних і
операційних цілей
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- визначати ефективні форми взаємодії з професійно-педагогічними
спільнотами
- активно долучатися до діяльності професійно-педагогічних спільнот
- організовувати та здійснювати наукову діяльність та освітній процес із
дотриманням принципів професійної етики та академічної доброчесності;
- стимулювати здобувачів освіти щодо дотримання норм професійної
етики та академічної доброчесності.
обґрунтовувати та проявляти ставлення: здатності розв’язувати
комплексні науково-дослідницькі проблеми в галузі освіти
Програма навчальної дисципліни «Публікаційна активність і
науковометричні бази даних» складається з трьох змістовних модулів. На
вивчення навчальної дисципліни відводиться 30 годин / 1 кредити за ЄКТС.
3. ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви блоків (модулів) і тем

Кількість годин
у тому числі
усього

лекції семінарські практичні

самостійна
робота

Змістовий модуль 1. Наукометрія і наукометричні бази даних
Тема 1. Наукометрія і
3
1
оцінювання результативності
наукової діяльності
Тема 2. Наукометрична
3
1
платформа Web of Science.
Тема 3. Наукометрична
3
1
платформа SciVerse Scopus
Тема 4. Пошукова
3
1
система Google Scholar (Google
Академія)
Тема 5. База наукових
3
1
публікацій Index Copernicus
Тема 6. Науково3
1
видавнича інфраструктура
«Наукова періодика України»
(Scientific Periodicals of
Ukraine).
Змістовий модуль 2. Публікаційна активність і міжнародні реєстри учених
Тема 7. Публікаційна
3
1
активність
Тема 8. Авторські
3
1
профіля та міжнародні реєстри
учених
Змістовий модуль 3.Академічна доброчесність наукової спільноти
Тема 9. Основи
3
1
академічної доброчесності
наукової спільноти
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2

2
2
2

2
2

2
2

2

Тема 10. Академічна
відповідальність
Всього годин

3

30

4

1

2

6

20

4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ
№ з/п
1.
2.
3.
4.

Назви тем лекцій
Наукометрія і оцінювання результативності наукової діяльності
Публікаційна активність
Авторські профіля та міжнародні реєстри учених
Основи академічної доброчесності наукової спільноти
Разом

Кількість
годин
1
1
1
1
4

1. Тема 1. Наукометрія і оцінювання результативності наукової
діяльності
Виникнення наукометрії. Методологія та інструментарій наукометрії.
Наукометрія і гуманітаристика. Методи наукометрії. Бібліометричний метод
наукового цитування. Імовірнісно-статистичні методи наукометрії. Принципи
методології експертного оцінювання наукової діяльності. Оцінювання та
прогнозування дослідницької роботи на основі моніторингу наукових
комунікацій. Побудови стратегії розвитку наукової діяльності вченого,
установи, країни з урахуванням наукометричних даних.
2. Тема 7. Публікаційна активність
Публікаційна активність як комплекс заходів і дій. Публікаційна
активність як об’єкт оцінювання діяльності закладів вищої освіти і наукових
установ. Наукові публікації і рейтинги університетів та наукових установ.
Нормативно-законодавча база України щодо оцінювання діяльності закладів
вищої освіти і наукових установ.
3. Тема 8. Авторські профіля та міжнародні реєстри учених
Робота з авторськими профілями Publons|ResearcherID, ResearchGate,
Google Scholar. Створення, наповнення, підтримка, коректне застосування.
Міжнародний реєстр учених ORCID. ORCID як відкритий ідентифікатор
дослідника і автора досліджень. Основні завдання й можливості ORCID.
Індивідуальний профіль користувача у міжнародного реєстру учених ORCID.
4. Тема 9. Основи академічної доброчесності наукової спільноти
Академічна доброчесність в законодавстві України. Управління
процесом дотримання академічної доброчесності. Відповідальність за
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дотримання академічної доброчесності та її порушення
попередження порушень академічної доброчесності.

Заходи

з

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назви тем семінарських занять
Наукометрична платформа Web of Science
Наукометрична платформа SciVerse Scopus
Пошукова система Google Scholar (Google Академія)
База наукових публікацій Index Copernicus
Науково-видавнича інфраструктура «Наукова періодика України»
(Scientific Periodicals of Ukraine)
Академічна відповідальність
Разом

Кількість
годин
1
1
1
1
1
1
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1. Тема 2. Наукометрична платформа Web of Science.

Питання для обговорення.
1. Наукометрична платформа Web of Science : бази даних Science
Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities
Citation Index та Conference Proceedings Citation Index.
2. Реєстрація на платформі. Можливості кабінету користувача.
Характеристики бази Web of Science Core Collection.
3. Алгоритм пошуку та аналіз літератури у Web of Science Core
Collection.
4. Визначення ключових установ, науковців, країн що виконують
роботи за певною темою, організацій що фінансували аналогічні
дослідження.
5. Збереження історій пошуку та результатів, налаштування
автоматичних повідомлень про появу нових документів чи цитувань.
6. Використання Web of Science в освітньому процесі.
2. Тема 3. Наукометрична платформа Scopus.

Питання для обговорення.
1. Наукометрична платформа Scopus. Функції Scopus.
2. Інструмент базового пошуку документів.
3. Інструмент базового пошуку за автором.
4. Пошук установ. Робота з результатами пошуку.
5. Профіль автора у Scopus. Ідентифікація автора у Scopus .
6. Аналітичний портал SCImagoJournal & CountryRank (SJR).
7. Використання SciVerse Scopus в освітньому процесі
3. Тема

3. Пошукова
Академія).
Питання для обговорення.

система
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Google

Scholar (Google

1. Пошукова система Google Scholar (Google Академія).
2. Пошук у Google Академії.
3. Профіль науковця у Google Академії.
4. Реєстрація профілю. Наповнення профілю.
5. Моя бібліотека в Google Академії.
6. Показники Google Академії.
4. Тема 5. База наукових публікацій Index Copernicus .
1.
2.
3.
4.

Питання для обговорення.
База наукових публікацій Index Copernicus .
Реєстрація профілю. Наповнення профілю.
Інструменти оцінки продуктивності науковців та наукових робіт й
публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ.
Функції багатовимірного аналізу наукових досягнень установи.

Тема 6. Науково-видавнича інфраструктура «Наукова
періодика України» (Scientific Periodicals of Ukraine).
Питання для обговорення.
1. Науково-видавнича інфраструктура «Наукова періодика України»
(Scientific Periodicals of Ukraine).
2. Аналітичний портал Sсimago Journal & Country Rank (SJR),
3. База даних з проблем освіти ERIC (Educational Resource Information
Center)
5.

6. Тема 10. Академічна відповідальність.

Питання для обговорення.
1. Порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, науковометодичних та наукових робіт на наявність ознак академічного
плагіату.
2. Академічний плагіат. Самоплагіат. Фабрикація.
3.
Академічна відповідальність. Дотримання академічної
доброчесності здобувачами освіти
7. САМОСТІЙНА РОБОТА
Зміст самостійної роботи з навчальної дисципліни «Публікаційна
активність і науковометричні бази даних» спрямований на закріплення
теоретичних знань і їх поглиблення, на набуття і удосконалення практичних
навичок і умінь, що сприяє формуванню професійного світогляду майбутніх
фахівців докторів філософії.
Самостійна робота поділяється на 10 тем (по 2 годин кожна).
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Кожна самостійна робота передбачає підготовку презентаційного
матеріалу
№
Назви тем самостійних робіт
з/п
1 Наукометрія і оцінювання результативності наукової діяльності

Кількість
годин
2

2

Наукометрична платформа Web of Science.

2

3

Наукометрична платформа SciVerse Scopus

2

4

Пошукова система Google Scholar (Google Академія)

2

5

База наукових публікацій Index Copernicus

2

6

2

7

Науково-видавнича інфраструктура «Наукова періодика України»
(Scientific Periodicals of Ukraine).
Публікаційна активність

8

Авторські профіля та міжнародні реєстри учених

2

9

Основи академічної доброчесності наукової спільноти

2

10

Академічна відповідальність

2

2

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

У процесі вивчення дисципліни застосовуються наступні методи
навчання: словесні, наочні, пояснення, організація самостійної роботи, що
передбачає підвищення
інтересу, пізнавальної потреби, актуалізацію
базових знань, необхідних умінь і навичок; вивчення нового матеріалу;
конкретизації й поглиблення знань, набування практичних умінь і навичок,
які сприяють використанню пізнаного інтересу; контролю й оцінки
результатів навчання, опора на індуктивні й дедуктивні, аналітичні й
синтетичні методи, організації діяльності студентів, стимулювання
діяльності.
Метод проблемного викладу, що визначається формулюванням
пізнавального завдання та розкриттям системи доведення, порівнюючи
погляди, різні підходи, показує спосіб розв'язання поставленого завдання.
Студенти стають ніби свідками і співучасниками наукового пошуку.
Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть – організації
активного пошуку розв'язання висунутих (чи самостійно сформульованих)
пізнавальних завдань на основі евристичних вказівок. Процес мислення
набуває продуктивного характеру і є перевіреним способом активізації
мислення, спонукання до пізнання.
Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і
завдань та короткого інструктажу студенти самостійно вивчають джерела,
виконують пошукові дії. Ініціатива, самостійність, творчий пошук
виявляються в діяльності найповніше. Методи навчальної роботи
безпосередньо переходять у методи, які реалізують науковий пошук.
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Методи дистанційного навчання: телекомунікаційні (інтерактивні
комп’ютерні відеоконференції, on-line консультації, самостійна робота
здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії з використанням освітніх
платформ (Zoom, Classroom, Google Meet) та месенджерів (Тelegram, Viber).
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль успішності засвоєнням аспірантами навчального
матеріалу здійснюється шляхом презентації опрацьованого матеріалу під час
семінарських занять, Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що
передбачає презентацію авторського профілю у науковометричних базах
даних.
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ АСПІРАНТИ
Оцінювання результатів навчання здобувачів здійснюється за 100бальною шкалою, шкалою ECTS та національною шкалою.
Очікувані результати навчання, контрольні заходи та терміни
виконання оголошуються на першому занятті в семестрі. Враховуються бали,
набрані на заняттях та під час підсумкового іспиту. При цьому обов’язково
враховуються: присутність на заняттях та активність здобувача під час
заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування
мобільним телефоном чи іншими пристроями під час заняття в цілях, не
пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання
поставленого завдання та ін.
Загальна трудомісткість дисципліни – 100 балів на 6 семестри, із них 85
балів здобувач може отримати впродовж роботи на семінарських, лекційних,
практичних заняттях, 15 балів – на заліку.
Схема нарахування балів з дисципліни подано у таблиці .
Змістовий
модуль 2.

Змістовий
модуль 3

ЗАЛІК

Змістовий модуль 1.
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

ПА

Т7

Т8

ПА

Т9

Т10

ПА

6

6

6

6

6

6

7

6

6

8

6

6

8

15

Примітка: Т1, Т2, …, Т15 – тема програми, ПА- підсумкова атестація

11

СУМА

Поточне тестування та самостійна робота

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100
82-89
75-81
69-74
60-68
35-59

А
В
С
D
Е
FX

1-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, диференційованого заліку, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю повторного складання
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Робоча навчальна програма.
2. Опорні конспекти лекцій.
3. Веб-ресурси
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Алєксєєва С.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Публікаційна активність і
науковометричні бази даних» – 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями).
[Електронне видання]. Київ: Інститут педагогіки НАПН України, 2021. 16 с.
Анотація. Вивчення навчальної дисципліни «Публікаційна активність і
науковометричні бази даних» сприятиме ознайомленню аспірантів з міжнародною
практикою наукометричних досліджень, використанню науковометричних баз даних для
авторських досліджень. Основними завданнями навчальної дисципліни «Публікаційна
активність і науковометричні бази даних» є опанування методологічних знань,
теоретичних положень наукометрії, ознайомлення з її інструментарієм; оволодіння
професійними знаннями щодо роботи із різними наукометричними платформами та
базами даних, підготовка до наукових публікацій; набуття навичок ефективної
комунікації, використання послуг провідних видавців наукової продукції; розвиток
публікаційної активності, академічної доброчесності; формування креативності,
інноваційності, позитивного ставлення до наукових досліджень, здатність до комплексу
заходів, дій у реалізації стратегії розвитку професійної кар’єри та підвищеннях якісних
показників наукової діяльності.
Abstract. The study of the academic discipline "Publishing activity and scientometric
databases" will help to acquaint graduate students with the international practice of scientometric
research, the use of scientometric databases for authorial research. The main tasks of the
discipline "Publishing activity and scientometric databases" are to master the methodological
knowledge, theoretical principles of scientometrics, acquaintance with its tools; mastering
professional knowledge of working with various scientometric platforms and databases,
preparation for scientific publications; acquisition of effective communication skills, use of
services of leading publishers of scientific products; development of publishing activity,
academic integrity; formation of creativity, innovation, positive attitude to scientific research,
ability to take a set of measures, actions in the implementation of the strategy of professional
career development and improving the quality of scientific activity.
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