ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Якщо досягнуті Вами наукові результати
не представлені у віртуальному просторі
– вважайте що Ви нічого не досягли.
Якщо Ви не створили жодного
наукового профілю – вважайте що Вас не існує.

Розвиток професійних компетентностей та використання інформаційно-комунікативних і
цифрових технологій в науковій діяльності є наріжними каменями діяльності науково-педагогічних
працівників. Як науковці «офлайногового світу» ми вже давно призвичаїлися і до процесу подання
публікацій до друку у наукових журналах, й до процедур оприлюднення тез на конференціях, і до
порядку рецензування наукових робіт, але перехід до «життя у стилі онлайн» закинув нам багато
викликів, які необхідно подолати.
Для кого цей курс? Для науково-педагогічних працівників, які прагнуть впорядкувати свої
публікації та підвищити цитування; для членів редакційних колегій конференцій та журналів; для
працівників наукових відділів.
Форма підвищення кваліфікації: інституційна.
Формат проведення: онлайн, Moodle.
Напрями підвищення кваліфікації:
- розвиток професійних компетентностей;
- використання інформаційно-комунікативних і цифрових технологій у науковій діяльності
Тема
Особливості інтерфейсу наукових профілів:
Google scholar, ORCID, Publon, Scopus
Взаємозв’язок наукових профілів: Google
scholar, ORCID, Publon, Scopus
Особливості подання рукописів на платформи
Open journal system, Open conference system,
Open monograph press
Проведення рецензування рукописів, поданих
до публікації через платформи Open journal
system, Open conference system, Open
monograph press

Компетентності
уміння використовувати цифрові технології для
створення та застосування наукових профілів
уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні
технології для синхронізації інформації у створених
наукових профілях
уміння користуватися онлайн-платформами для
публікації наукових статей, тез конференцій,
монографій та/або окремих розділів видань
розуміння комплексу можливостей діджиталізації
рецензування рукописів

МОВА НАВЧАННЯ: українська-англійська
ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ?
за посиланням https://learn.scnchub.com
ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ:
Підвищення кваліфікації триває з 15 травня 2021 року по 26 червня 2021 року
Під час International Conference on Academic Integrity in Public Administration and Educational
Institutions-2021, всі учасники курсів підвищення кваліфікації можуть долічитись до онлайн
тренінгу та задати питання організаторам.
ЯКИЙ ДОКУМЕНТ Я ОТРИМАЮ?
Свідоцтво про підвищення кваліфікації, де буде вказано 6 ECTS
(з урахуванням самостійної (поза-аудиторної) роботи)
СКІЛЬКИ ЦЕ КОШТУЄ?
Для 1 науково-педагогічного працівника - 50 євро
Для групи працівників понад 5 осіб - 45 євро

