
 

Серія вебінарів по роботі з Bentham Science 

 

Шановні політехніки! Як було повідомлено раніше, з 20.09.21 по 15.12.21 

року нашому університету надано безкоштовний доступ до ресурсів 

видавництва Bentham Science. Для більш ефективного використання ресурсів 

видавництва в період з 22 по 24 вересня 2021 рокутренерами видавництва буде 

проведено серію вебінарів, присвячених роботі з платформою Bentham Science 

та підготовці наукової статті до публікації (мова вебінарів - англійська). 

Нижче подано дату та час проведення вебінарів, ключові питання та форму 

для реєстрації. 

 

22 вересня 2021 р., початок о 10 год. (за київським часом) 

Тема. Вступ до журналів та електронних книг Bentham Science. 

Питання, які планується розглянути: 

- Тематичне охоплення журналів та електронних книг Bentham Science; 

- Як обрати авторитетний журнал для публікації результатів власних 

досліджень; 

- Бази даних та інструменти пошуку Bentham Science; 

- Яку користь дослідники можуть отримати від співпраці з видавництвом 

Bentham Science. 

Форма для реєстрації за посиланням: bit.ly/2XFY9s6 . 

 

23 вересня 2021 р., початок о 10 год. (за київським часом) 

Тема. Ефективна комунікація з редакторами та рецензентами. 

Питання, які планується розглянути: 

- Процедура подання матеріалу для публікації; 

- Комунікація з редакторами електронною поштою; 

- Опрацювання коментарів експертів; 

- Як діяти у разі відхилення матеріалу; 

Форма для реєстрації за посиланням: bit.ly/3CrlE6N . 

 

24 вересня 2021 р., початок о 10 год. (за київським часом) 

Тема. Планування публікації результатів вашого дослідження у журналах із 

високим рівнем впливу. 

Питання, які планується розглянути: 

- Вибір теми дослідження; 

- Підготовка матеріалу для публікації; 

- Вибір журналу для публікації; 

- Керування процесом подання матеріалу для публікації. 

Форма для реєстрації за посиланням: bit.ly/3tSpkvz . 

 

Також для Вас доступні для перегляду на платформі YouTube записи раніше 

проведених вебінарів (наводяться назви англійською мовою): 

https://bit.ly/2XFY9s6
https://bit.ly/3CrlE6N
https://bit.ly/3tSpkvz


Writing for acceptance: bit.ly/3lCX4cE ; 

Academic branding: bit.ly/3kpLLF8 ; 

Peer review: bit.ly/3tWwkYo ; 

Avoiding ethics disasters: bit.ly/3tWwwXC ; 

How to win research funding: bit.ly/3lD7glj ; 

How to build your research superpowers: bit.ly/3lHyHdO . 
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