
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Вид програми підвищення 

кваліфікації (освітня, освітньо-

професійна, професійна, навчальний 

модуль, спецкурс, семінар, семінар-

практикум, тренінг тощо) 

Навчальний модуль (спецкурс, семінар-практикум) 

Н1.М4 

СПЕЦКУРС 

Назва (освітньо-професійної 

програми, навчального модуля, 

спецкурсу, семінару, практикуму, 

тренінгу тощо) 

 «Публікаційна стратегія науковця» 

Автор(-и) / розробник(-и) Андрухів Андрій Ігорович, Петрушка Аліна Іванівна 

Категорія(-ї) слухачів Науково-педагогічні працівники університету (ЗВО) 

Мета та завдання  (освітньо-

професійної програми, навчального 

модуля, спецкурсу, семінару, 

практикуму, тренінгу тощо) 

Сформувати базу знань науково-педагогічних 

працівників для формування та впровадження власної 

ефективної публікаційної стратегії. Розвинути 

публікаційну діяльність на національному та 

міжнародному рівнях з використанням найкращих 

практик представлення та промоції результатів 

наукових досліджень. 

Висвітлення проблематики формування публікаційної 

стратегії передбачає вирішення таких завдань: 

 представити базові принципи пошуку та аналізу 

наукової інформації; 

 дати порівняльну характеристику традиційним та 

альтернативним інструментам оцінювання 

наукової діяльності дослідників та 

авторитетності наукових видань; 

 дати порівняльну характеристику потенціалу 

різних наукометричних ресурсів для 

інформаційного супроводу наукової діяльності; 

 представити засади дотримання принципів 

академічної доброчесності; 

 представити основні засади рейтингування ЗВО. 

 

  Зміст (освітньо-професійної 

програми, навчального модуля, 

спецкурсу, семінару, практикуму, 

тренінгу тощо) 

Курс розроблено для того, щоб надати необхідний 

матеріал для практичної та дослідницької роботи у сфері 

формування ефективної публікаційної стратегії. 

Слухачі отримають теоретичні та практичні матеріали 

стосовно опублікування результатів наукової діяльності 

у вітчизняних та закордонних наукових виданнях. На 

лекційних заняттях розкриватимуться основні 

компоненти стратегії публікаційної діяльності з метою 

інтеграції здобутків Національного університету 

«Львівська політехніка» у міжнародний інформаційний 

науковий простір. Розвиватимуться навики щодо 

пошуку та аналізу наукової інформації.  

Зміст курсу (перелік основних тем): 

1. Вступ до стратегії публікаційної діяльності 

науковця: базові принципи пошуку та аналізу 

наукової інформації, наукові та довідково-

інформаційні ресурси бібліотек, робота із 



спеціалізованими пошуковими системами (0,2 

кредити ЄКТС) 

2. Наукометричні показники: традиційні та 

альтернативні метрики оцінювання результатів 

наукової діяльності науковця, установи; 

показники оцінювання авторитетності наукового 

журналу (0,2 кредити ЄКТС) 

3. Робота з наукометричними базами даних: 

ресурси та інструменти представлення, пошуку 

та науковметричного оцінювання 

інформаційного контенту (0,2 кредити ЄКТС) 

4. Академічна доброчесність: міжнародні 

принципи публікаційної етики, базові засади 

академічного письма, стилі цитувань та 

бібліографічні менеджери, ідентифікація 

недобросовісних практик наукових видань (0,2 

кредити ЄКТС) 

5. Наукометрія і рейтинги ЗВО: вітчизняні та 

міжнародні рейтинги ЗВО; публікаційна 

діяльність науковця як складник рейтингування 

ЗВО (0,2 кредити ЄКТС) 

 

Обсяг програми (год. / 

кредитів ЄКТС) 
30 годин, 1 кредит ЄКТС 

Форма(-и) підвищення 

кваліфікації(очна, очно-

дистанційна, дистанційна, дуальна) 

Очно-дистанційна форма навчання. 

Перелік компетентностей, 

які передбачені програмою 

підвищення кваліфікації НПП 

Загальні компетентності: 
Нормативно-правова: знати вимоги нормативної та 

законодавчої бази стосовно формування переліку 

фахових видань, опублікування результатів 

дисертаційних досліджень на здобуття наукових 

ступенів кандидата та доктора наук, вимог до 

присудження вчених звань доцента та професора, 

вступу до аспірантури та докторантури. 

Спеціальні (фахові, предметні, посадові) 

компетентності: науково-методична 

Результати навчання  здатність формувати індивідуальну стратегію для 

представлення та промоції результатів наукової 

діяльності; 

 здатність впроваджувати інноваційні форми, 

методи, технології реалізації публікаційної 

діяльності; 

 здатність до постійного і неперервного 

підвищення фахового рівня з питань наукометрії     

Документ про підвищення 

кваліфікації, передбачений 

програмою (свідоцтво, 

сертифікат) 

Сертифікат 

 


